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Sbانذخأ  asiابصاح هيلع اتلسرأ نم مهنمف  

 ضرألا هب انفسخ نم مهنمو ةحيصلا هتذخأ نم مهنمو

 اوناك نكلو مهملظيل هللا ناک امو انقرغأ نم مهنمو

 برهتف اهرهتني هنكلو :ةريثك هايم ريدهك ردهت لئابق»

 مامأ لجلاكو حيرلا مامأ لابجلا ةفصاعك درطتو اديعب

 .[١؟ةيآلا ١١. حاحصإلا .ايعشأ/ميدقلا دهعلا] . «ةعبوزلا





 طئارخلا ةمئاف ©

 .نافرعو ركش ةملك ©

  .ةيبرعلا ءامسألا ضعب ةئجهتو رداصملا لوح ةظحالم ©

 .ةمدقم ©

 AANI ىلإ ۱۹٤۸ .ىمظعلا ىوقلاو نويليئارسإلاو برعلا :قايسلا ©

 olin ىلإ عومس نم :تازفحملا ©

 .(ويام) رايآ يف ناعوبسأ :ةمزألا ©

 . .(وينوي) ناريزح ٤ ىلإ (ويام) رايآ ١5:يلزاتتلا دعلا ©

 :برحلا ©

 (وينوي) ناريزح ٠ :لوألا مويلا »

 . .ةيربلا برحلا أدبتو .هتبرضب يليئارسإلا وجلا حالس موقي

 .(وينوي) ناريزح 5 :يناثلا مويلا ©

 يفو برحلا يف اكيرمأ - ةيبرع تاعجارتو ةيليئارسإ تامدقت

 .رانلا قالطإل تافاقيإو «ىربك تابذك» - ملسلا

 .(وينوي) ناريزح V :ثلاثلا مويلا »

 يرصملا «راتسلا» قرم - سدقلا ىلع ءاليتسالل ةيريصملا ةكرعملا

 . يكيرمأ نونجو ةيتايفوس تاديدهت -

1١١ 

۱۳ 

۱۹ 

۲١ 

Yo 

A\ 

۲٤١ 

YYY 

yal 

 غال



 .(وينوي) ناريزح A :عبارلا مويلا »

 - تيمم ثداح - (ةمحرلا ةصاصر) ةمساح ةيليئارسإ ةبرض

 نورظتني نويروسلاو نعذي رصان

 .(وينوي) ناريزح ٩ :سماخلا مويلا »

 ةدحتملا ممألا - ةلاقتسالا لواحي رصان - (نالوجلا قوف مسح)

 ةيروتسدلا ليئارسإ ةمزأ - نوبضفغي تايفوسلاو .طشنت

 .(وينوي) ناريزح ٠١ :سداسلا مويلا »

 ليلص - ةدحتملا ممألا يف ةرمثم تاروانم - نالوجلا مزه

 كيشو مالس ىؤر - ىمظعلا ىوقلا نيب فويس

 .ثادحألا بقاوعو .تاقباطمو تالجس :ةجحانلا تامدصلا ©

 .ديدجلاو ميدقلا طسوألا قرشلاو

 .رداصمو ريس ©

 .تاظحالم ©
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 طئارخلا ةمئاق

 YAW .ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا

 AAW (sbi)- ويام .ةزغ عاطقو ءانيس يف ةيلودلا ئراوطلا تاوق راشتنا

 -.(وينوي) ناريزح ۵ .ةيوجلا برحلا

 .ءانيس يف ةيربلا برحلا

 ..ةيبرغلا ةفضلا لجأ نم ةكرعملا

 .(وينوي) ناريزح ۵١-۷ سدقلا لجأ نم ةكرعملا

 . ۱۹١۷ .(وينوي) ناريزح ١١ .ليئارسإ اهيلع تلوتسا يتلا قطانملا

۳۲4 

YA\ 

YAY 

oYY 

004 





 ناقرعو ركش ةملك

 ةيلوؤسملا لمحتأ ينأو .باتكلا اذهل فلؤمك رهظي يمسا نأ نم مغرلا ىلع
 نم نوريثكلا هلذب ام لثمي «برحلا نم مايأ ةتس» باتك نإف .هنومضم نع يدحو

 .لمعلا اذه زاجنإل تاربخ نم هومدقو تقو نم هوسّرك امو دهج

 ثحبلا يل اورسي نيذلا مهيدعاسمو فيشرألا يفظوم Voi ركشأ نأ نم يل دب الو

 (-Regina Groe ليونيرغ انيجير :مهو .ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف ةعونتم تابتكم يف

(weelيسوه كيرتابو :يسائرلا نوسنوج .ب ندنيل فيشرأ يف  (Patrick Hussey) 

 ةدحتملا ممألا فيشرأ يف (Michael Helfand) دنافله ليشيمو ؛نطنشاو ةنيدم يف

 (Masha افوروجيي اش امو (Alexey Kornilov) فولينروك يسكيلأو :كرويوين يف

 (Eliahu ومولش وهايليإو (Gilad Livne) ينفيلداليجو :وكسوم يف ع4

(Shlomoروزت ليشيمو ؛ينطولا ليئارسإ فيشرأ يف  (Michael Tzur)فيشرأ يف  

 نتباكلاو (Yoram Buskila) اليكسوب ماروي لينولوكلاو .يليئارسإلا عافدلا شيج

 .ةيليئارسإلا ةيوجلا تاوقلل يخيراتلا حانجلا يف (Michal Yizraeli) يليئارزي لاشيم

 مدقتأو .ءاملعلا يئالمز نم ةميق تامولعم باتكلا اذهل يفيلأت ءانثأ تيقلتو

 دهعم يف ميقم ملاع (Richard B. Parker) ركراب .ب دراشتير ريفسلا ىلإ يركشب

 طسوألا قرشلا زكرم سيئر (Yigal Carmon) نومراك لاغيو :طسوألا قرشلا

 مارهألا زكرم ريدم ple ديعس معنملا دبع روتكدلاو (MEMRI) ةيركسعلا ثوحبلل

 نب ةعماج نم (Zaki Shalom) مولاش يكزو :ةيسايسلاو ةيجيتارتسالا تاساردلل

 نادو .بيبأ لت ةعماجل عباتلا ناياد زكرم نم (Eyal Sisser) رسيس لايإو .نويروغ
 ربحلاو (Arie Morgenstern) نرتشنيغروم هيرأو (Dan Schueftan) ناتفوش

 مدقتأو . (Shalem) ملاس زكرم نم مهلكو (Rabbi Isaac Lifshitz) زتيشفيل قحسا



 برحلا نم مايأ ةتس 14

 نأ ًاضيأ يدوبو .صنلل ةيدقنلا هتءارقل (Eran Lerman) نامريل نارإ ىلإ ركشلاب

 ربع يهيجوت يف امهمعدو امهتحيصن تمهسأ نيذللا يليمزل ينانتما نع ربعأ

 يف ذاتسألا (Avraham Sela) اليس ماهارفأ ذاتسألا امهو .عوضوملا هذه تابلقت

 Least ملاس زكرم نم (Mor Altshueler) رلوشتلأ روم ديسلاو .ةيربعلا ةعماجلا

 تارابعلا ةغايصو ةباتك يف .قلعتت يتلا ةفرعملا نم ديزم ىلع لوصحلا لجأ نمو

 نم ددع ىلإ تأجل .يونعملا عيجشتلاو اهيلإ عجرأ نأ يغبني يتلاو رداصملاو

 (Yossi Klein Halevi) يفيلاه نيلك يسوي مهنيب نم ةفرعملا يوذ ءافدصألا

 ناثانوجو (Mathew Miller) رلليم ويثامو (Sharon Friedman) نامديرف نوراشو

 غري نيذور فيزوجو (John Krevine)» نيفيرك نوجو (Janathan Karp)  براك

(Joseph Rothenberg)نامسورك ينادو  (Danny Crossman)رونج اليبازيإو  

(Isabella Ginor)نياتشنيف تينيكو  (Kenneth Weinstein)ناميلوس نويهصو  

(Zion Suliman)لوتسيرك ياج .آ مرتحملاو  (Hon. A. Jay Gristol)ناثانوجو  

 (Naomi Shacter - Price) سيارب - رتكاش يموعنو (Jonathan Price) سيارب

 .راحلا ركشلاب ًاعيمج مهل مدقتأ يننإ .ًامئاد امهل أجلأ نيذللا

 نيمزلتملا نيبوهوملا نيثحابلا نم قيرفب (ةبسانملا ةفصلا يه هذه) تكروبو
 دب الو .مهالول رونلا ىريل نكي مل يذلا باتكلا اذه زاجنإ يف ينودعاس نيذلا
 اميميو (Moshe Fuchsman) نامسخوف يشومي قيمعلا يباجعإ نع ريبعتلا نم

 ردناسكلاو (Elisheva Machlis) سيلكام افيشيليإو (Yemima Kitron). نورتيك

 ريرحتلا relia ىلإ كلذك رشكلاب مدقتأو (Alexander Pevzner) رنزفيب

 oual ىلإو (Michael Rose) زور ليشيمو (Aloma Halter) رتلوه امولأ

 ىلإ ةصاخ ةروصب نيدم bly .(Batsheva Cohay) يهوكافيشتاب يطيطختلا

 لمعلل هتقو سيركت نع ءانغتسالا نكمي ال يذلا (Noa Bismoth) ثومزب اون

 .هتاراهمو هطاشنو



 10 نافرعو ركش ةملك :

 ال يذلا همازتلال ls (Peter Ginna) رتيب باتكلا ررحم ةرارحب ركشأ نأ دوأو

 (Tim تلتراب ميت - دروفسكا ةعماج ةعبطم يف نيرخآلا ىلإو .باتكلا اذهب ينثني
(Bartlettزلويم نيليهو  (Helen Mules)دلوبويل اراسو  (Sara Leopold) 

 (Roth Mannes) سينام ثورو (Lunch) خنيلو (Foraha Norton) نترون احاروفو

 (Glen يلتراه نيلغ اي كل ًاركشو .ربصب هرشنو باتكلا اذه ةعابط اوعبات نيذلا -

(Hartleyعئارلا يليكو .باتكلا يلثمم سيئر . 

 درجم مهقح مهيفوي ال نيذلا يدالوأو يتجوز .يترسأ ىلإ باتكلا اذه مدقأ

 نياتشنروب رتسيلو (Marilyn) نيلرام يدلاول هسفن رمألاو .نانتمالاو ركشلا

«(Lester Bornstein)غريبريبوك اروأ يتخأو  (Aura Kuperberg)نيراكو  

„(Karen Angrist) تسيرغنأ 

 يذلا يثحبلاو يوبرتلا دهعملا ملاس زكرم يف «يترسأ» ًاضيأ ركشأ نأ دوأو

 ًاليزج ًاركشو .هفيلأتو باتكلا اذه ثحب هيف ىرج يذلاو ىلوألا هتلامزب ىظحأ

 (Marina يدوبيليب انيرام :مهو اهل رصح ال قرطب ينودعاس نيذلا ةثيهلا ءاضعأل

 (Naomi Arbel) ليبرأ 29259 (Rachel Cavits) ستيفاك ليشارو .(111م001

 تسيدأ تيدوهيو (Dina Blank) كنالب Lys, (Carol Dahan) ناهاد لوراكو

ULg .(Yahudit Adest)عوزتريه  (Biana Herzog)نيهوك ارولو  Lura Co-) 

(henكيلب نادو  (Dan Blique)يتاش لامشيمو  (Michal Shaty)تانأو  

 (Ina كابات Gla .(Einat Shichor) روكيش otal, (Anat Topenhouse) سواھنبوت

.(Tabakيفخأ الو  lee!ينوزاه ديفيدب  (David Hazony)نيانشنيف شوجو  

(Josh Weinstein)دمتعأ تنك نيذللا  Laslaيننأ امك .ةفيصحلا امهتحيصن ىلع  

 (Shaul Golan) نالوج لوؤاشو (Yishai Haetzini) ينيزتاه ياشيب بجعم

 ًانكمم ليحتسملا العجو باتكلا اذه ةيؤر يف يناكراش نيذللا نييذيفنتلا نيوضعلا
 (Daniel Polisar) راسيلوب لايناد ىلإ صاخ نانتماب ظفتحأو .نايحألا بلاغ يف

 ةعابطلا ىتحو ةيادبلا ذنم عورشملا اذه معد يذلاو ملاس زكرمل يميداكألا ريدملا
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 (-Deena Rosen نامدیرف ديلفنيزور انيد لمت الو JSS ال يتلا انترشان ىلإو .رشنلاو

.(feld - Friedmanصخألابو .ملاس زكرمل ءانمألا سلجم ءاضعأ ىلإ ركشلاب هجوتأو  

 امهمعدل (William Cristol) لوتسيرك مايلوو (Allen H.Roth) ثور. ه نيلأ ىلإ

 ينوزاه مراوي ىلإ ركشلا تايآ رحأب مدقتأ .ًاريخأو .بوؤدلا امهحصنو تباثلا

(Yoram Hazony)غوتريه رجور .هسلجم سيئر ىلإو ملاس زكرم سيئر  Roger) 

U (Hertogةميلس ةرادإ نم هب اماق امو راكفأ نم هايحوأ امو مرك نم هايدبأ . 

 ةياكح يه لب .قئاثولاو بتكلا ىلع رصتقت ال ةياكح .لصألا يف VAI لا برح

 نم نييداع ريغ مه نمل امأ مهئاقلب تفرشتو تدعس نيذلا سانلا نسلأ ىلع رودت

 يخير تجرادنإو (Miriam Eshkol) لوكشإ مايرمو (Abba Eban) نابيإ bi لاثمأ

(Indar Jit Rikhrye)ارفلا دمحمو  (Mchammad al-Farra)قوزرم ناميلسو  

(Suliman Marzuq)وكسيس فيزوجو  (Joseph Sisco)وتسور ةوخإلاو  Rostow) 

ug (brothersرتلوو  (Eugene and Walter)ويلور كيريإو  (Eric Rouleau) 

 with Ji نأ Şi ينعسي الف (Vadim Kirpitchenko) وكنيشتبريك ميدافو

 .ريثكلا ءيشلاب مهل نانيدم خيراتلاو







 ءامسألا ضعب disang رداصملا لوح ةظحارم

 ثحبلا مظعم موقيو .باتكلا اذه فيلأت يف ةعونتم ةديدع رداصم تمدختسا

 فّشكت يذلا ليئارسإو ايناطيربو ةيلامشلا اكيرمأ فيشرأ نم ةيسامولبد قاروأ ىلع

 نم ريسيلا رذنلا الخ ام قئاثولا ةيقبك .فيشرألا ةسيبح يليئارسإلا ءارزولا سلجم

 ىلع قلغم وهف يبرعلا نطولا يف فيشرألا امأ .يليئارسإلا عافدلا شيج قاروأ

 زكارملا ضعب قيرط نع قئاثولا ضعب ىلإ لوصولا ةيناكمإ نم مغرلا ىلع نيثحابلا

 .لاثملا ليبس ىلع ةرهاقلا ىف مايخلا رادك ةصاخلا

 ءانثأ نييليئارسإلا يديأ يف تعقو دق ةيبرعلا قئاثولا نم ًاريبك ًاددع نأ امك

 ةبوتكملا قئاثولا Lal .ةيليئارسإلا تارباخملا ةبتكم يف اهيلع عالطالا نكميو «برحلا

 ةدودحم اهنأ مغر وكسوم يف فيشرألا يف .ًايرظن .ةرفاوتم يهف ةيسورلا ةغللاب

 .نآلا ىتح ةماعلل اهنع جرفي مل 19717 ماعلا ذنم ةيسنرفلا قئاثولاو .ةفيعض اهتغايصو

 :ىلاتلا وحنلا ىلع .تاظحالملا لقح ىف .تافيشرألا ءامسأ رصتخت

:BGAنويروغ نب فيشرأ . 

FRUSةيجراخلا ةدحتملا تايالولا تاقالع : . 

IDF(عافدلا شيج) ةيليئارسإلا عافدلا تاوق فيشرأ . 

LBJةيسائرلا نوسنوج سئيب ندنيل بتكم . 

(MPAياباملا بزح فيشرأ . 

NACيموقلا ادنك فيشرأ . 



 سلجم قاروأ CAB = .ةيجراخلا بتكم۴0 = ) ماعلا لجسلا بتكم : 0

 .(ءارزولا سيئر بتكم PREM = .ءارزولا

SFMةيتايفوسلا ةيجراخلا ةرازو فيشرأ . 

UNةدحتملا ممألا فيشرأ . 

USNAيموقلا ةدحتملا تايالولا فيشرأ . 

(Yad Tabenkin) نكنبات داي فيشرأ :YAD 

 ىرجأ .باتكلا اذه رداصم نم رخآ أماه ًاردصم يوفشلا خيراتلا تالباقم لثمتو

 .ًادج ةساسحلا ةديدعلا تالاحلا نم ريثك يف هنأ مغر .تالباقملا هذه ةيبلاغ فلؤملا

 مهئامسأ نع فشكلا يف اوبغري مل نيذلا نيدعاسملا نيثحابلا ضعب دوزي فلؤملا ناك

 ةزرابلا تايصخشلا نم نكمم ددع رثكأ ةلباقم تلواح .ةبوتكم ةلئسأب ةينمأ بابسأل
 باتكلا اذه يف يلمع ءانثأ رخآلا ملاعلا ىلإ اولحر مهنم ديدعلا نكلو .برحلا يف

 اوفزع نورخآو .نسحلا كلملاو .نيسح كلملاو (Jóla (Gideon Rafael) نوعدج لثم

 (Yasir Arafat)‚ تافرع رسايو (Ariel Sharon) نوراش Jaji لثم ءاقللا ءارجإ نع

 ءامسألل نوكي ام ًابلاغ ذإ .ًاجعزم ًايدحت ةيبرعلا ءامسألاو تاملكلا لكشت

 خيشلا مرش لثم .ةيبعشلا ةفيصلا ترتخا حيضوتللو .ةيبدأو ةيبعش :ناتغيص
(Sharm al- Sheikh)خيشلا مرش نم ًالدب  (Sharm al-Shaykh)ةليجع وبأو  

Ya (Abu ‘Ageila)نم  (Abu’Ujayla)ءامسألل ةيمسرلا ةغيصلا ترتخا كلذك  

 .ةيزيلكنإلاب ةنيعم ةثجهتب همسا بتكي نأ Le صخش داتعا اذإ الإ مهللا .ةيصخشلا

 نم الدب (Gamal Abdel Nasser) رصانلا دبع لامج مسا :كلذ ىلع ةلثمأ برضأو

(Jamal Abd al-Nasir)تافرع رسايو  (Yasser-Arafat)نم ًالدب  Yasir ‘Ara-) 

(fatينوقلا دمحمو  (Mohammad El Kony)نم ًالدب  (Muhammad al-Kun1t) 

 ةرهاقلا لثم ةيزيلكنإلا ةغللاب dole درت امك ةديدع ةنكمأ ءامسأب تظفتحاو

(Cairo)سدقلاو  (Jerusalem)قشمدو  (Damascus)بسح اهتباتك نم ًالدب  

 .يربعلا وأ يبرعلا اهظفل



ad دقق 

 .دوسألا لوليأو .خنويم ةحبذمو *ريبكلا مويلا برحو .فازنتسالا برح نإ

 .سدقلا لبقتسمو ةيدوهيلا تانطوتسملا لوح رئادلا لدجلاو .ةينانبللا برحلاو

 ةبيصع مايأ ةتس جئاتن نم اهلك ةضافتنالاو ولسوأ تايقافتاو .ديفيد بماك تاقافتاو

 نأ ثيدحلا رصعلا يف ردانلا نم .طسوألا قرشلا يف ١977 ماعلا نم وينوي رهش نم

 ثدح ذوحتسا ام ًادرانو .ةديدم ةينوك جئاتن نع اذهك ًادج ريصق يلحم عارص رفسي

 ىنعملابو .ثدحلا اذهك هب همامتهاب ظفتحاو ملاعلا هابتنا ىلع هنع عرفت امو دحاو

 لب .دعب هتنت مل برحلا هذه نإف .دونجلاو نييسامولبدلاو ةلودلا لاجر ىدل يقيقحلا

 .اهوت نم تأدب دق نيخرؤملا رظن يف اهنإ

CaS cullوأ .ةتسلا مايألا برحب ملاعلا ءاحنأ مظعم يف ىمسي ام لوح ةديدع  

 OY عساو بدألاف NATY ماعلل (ناريزح) وينوي برحب اهتيمست برعلا لضفي امك

 .ملاعلا ىلع هلالظب ىقلأو .قربلاك ًافطاخ هيف ثدحلا ناك- Lan ريثم عوضوملا

 تايلآ ءارو كانه ناك .سانلا نم نييالملا ىدل ةًيسدقلاب ةكرعملا ضرأ تمستاو

 برح بوشن رطخ كانه ناكو . داغوأو لاطبأ ةثيرجلا ةيكيتكتلا تاكرحتلاو دهشملا

 - رهظت ىلوألا فاصوألاو تاليلحتلا تذخأ ىتح رانلا قالطإ فقوت نإ امو .ةيوون

 .ىرخأ تاثم اهعبتي فوسلو .نايع دوهش نع اهتبيلاغ يفو

 بطاخت نأ اهضعبل ديرأو ءنيسرادلاو ةبلطلا بطاخت نأ بتكلا هذه ضعبل ديرأ

 :ًاقباس تردص بتك ىلع :ةلثامتم رداصم ىلع ةينبم تناك اهلكو .ماعلا روهمجلا

 تزكرو .ةيزيلكنإلا ةغللاب اهبلغأ .ةرئانتم تالباقم ىلإ ةفاضإلاب .فحصو .تالاقمو

 ب كلذك ىمستو (ربوتكأ برح) رصم يفو (نيرشت برح) ايروس يف ىمستو .ليثارسإ يف اهنومسي اذكه *

 .(ناضمر برح)



YYةتس  phiبرحلا نم  

 هيبود .ن روفيرت باتك كلذ نم .برحلا نم يركسعلا روطلا ىلع بتكلا ةيرثكأ

(TREVOR N. DUPUY)عيرسلا فيسلا» باتكو «عداخلا رصنلا» ناونعب » 

Le J ge aa phلاشر  (MARSHALL. A.L.S)ةيجلس ةروستي تلماعتو  

 امإ نيزاحنم اوناك نيفلؤملا نأ امك .يجيتارتسالاو يسايسلا اهيهجو عم طقف

 ةفنصملاو ةنلعملا رداصملا عيمج ىلع دمتعي باتك رهظي ملو .نيليئارسإلل وأ برعلل
 ةسارد رهظت ملو .ةيسورلاو ةيربعلاو ةيبرعلا ؛تاغللا فلتخمبو تافيشرألا يف

 يك ًادهاج ىعسي بولسأب برحلل ةيركسعلاو ةيسايسلا بناوجلا تصحفت ةدحاو

 .ًانزاوتم ثحبلا نوكي

 ةيرسلا قئاثولا نع جرفأ امدنع نيرشعلا نرقلا تاينيعست يف لوحتتلا أدب

 ,ىمظعلا ايناطيرب فيشرأ نم مث نمو .ًالوأ يكيرمألا فيشرألا نم ةيسامولبدلا
 رصم يف ةفاحصلا ىلع دويقلا فيفختو .يتايفوسلا داحتالا طوقس رفسأو .ليئارسإو

 هذه نم ديدعلا درو .كلذ لبق رهظت نأ اهل ناك ام ةماه صوصن روهظ نع ندرألاو
 يف تاباسحلا ءوس تاسايس» :باتك امه نيعئار نييميداكأ نيباتك يف ةديدجلا رداصملا

 ةيلمع» باتكو (RICHARD B. PARKER) ركراب .ب دراشتيرل «طسوألا قرشلا

 .ئراقلل ناباتكلا اذه مدق ذإ (WILLIAM B.QUANDT) دناوق ب مايليول «مالسلا

asd ip ce AGNةذيشفلا ةيكتاشولبدلا "نع  aةكملا ةزاذإ لئاخ5 نمو فرحا  

 دحأ امهقبسي مل يملعلا درجتلاو ةيدايحلا نم ةجرد نابتاكلا ناذه ققح امك .ةيملاعلا

 .ةقباسلا ةيزايحنالا نع شعنم داعتبا هنإ VA ماعلا برحل ةسارد ةيأ يف هيلإ

 جرفملا قئاثولا فالآ ىلع دمتعي GUS .برحلا نع لماش باتك ىلإ رقتفن انلز امو

 ىلع دمتعي باتك (PARKER) ركرابو (QQUANDT) دناوق يباتك روهظ ذنم اهنع

 يتلا نادلبلا عيمج يف تالباقم ىلعو .ةيبنجألا تاغللاب نآلا ةرفاوتملا ةورثلا

 يسايسلا برحلا يهجول ةنزاوتم ةسارد ىلإ ةجاحب انلزامو .برحلا يف تطرخنا

 باتك .برحلاب ةلصلا تاذ ةيلحملا داعبألاو ةيميلقإلاو ةيملاعلا راودأللو .يركسعلاو

 باتكلا وه اذهو .ءارقلا نم عسوأ ةرئاد ىدل لانملا لهس هنكلو نيسرادلا بطاخي

 .هفيلأت يف تعرش يذلا



yY ةمدقم 

 ةيلدجلا ةعيبطلل ًاضيأ لب .بسحف ثحبلا ةعس ببسب سيل .بير الب قاش لمعلا

 يف ىربكلا بورحلا ودغت .ةيليئارسإلا ةيبرعلا تاسايسلا اهب مستت يتلا ةيلاكيدارلا

 هذه نع ةيبرعلا ةيليئارسإلا بورحلا ذشت الو :ىربك ةيخيرات ًابورح خيراتلا

 برح نم ًاءدب .بورحلا كلت ريسفت يف نومصتخي نوخرؤملاو دوقع ذنمف .ةدعاقلا
 NAOT ماعلا يف سيوسلا ةمزأ ىتح .ةينيطسلفلا ١59:8 لا برح وأ .لالقتسالا

 .ليئارسإ يف بلغألا ىلع .ددجلا نييحيقنتلا نيخرؤملا نم جوف .ًاثيدح ىعس دقلو
 .دودحلا لوح رئادلا لدجلا يف هراهظإو تامادصلا كلت يف ليئارسإ مثإ ميخضتل

 زيكرت لضفب نآلا ةدح لدجلا دادزيو .اهتاذ ةيدوهيلا ةلودلا ةيعرش لوح ىتحو

 نالوجلا اهنمو ليئارسإ لبق نم ةيبرع قطانم لالتحاو ١937 لا برح ىلع نيخرؤملا

 نييالملا ةايح رثأتتس ناتللاو لالتحالا تحت ناحزرت اتلازام ناتللا ةيبرغلا ةفضلاو

 .امهيف رمألا مسح ةجيتنب

 ةباتك ىدل .كلذ عمو .يئارآ يل تناكو لدجلا نم ًاءزج كلذك انأ تنكو

 نم ًالدب اهزايتجا نم دب ال ةبقع لكشت ةقبسملا ميهافملا هذه نأ ىرأ .خيراتلا

 ةقيقح ديكأت ليحتسملا نم ناك ول ىتح .هينغت وأ ,Li دكؤت تاعانق نوكت نأ

 .ةقيقحلا نع ثحبلا هاجتا يف نوكي نأ بجي Jan دهج يأ نإف .ًالماك ًاديكأت

 هنإف yai ال ايخيرات ًاروظنم لكشت نمزلا نم دوقع ةثالث نأ نم مغرلا ىلعو

 نيذلا رظن يف ملاعلا رهظمل انمهف شوشت نأ هذهك رظن تاهجول يغبني ال
 نأ نيركذتم .عئاقولل رخأتملا مهفلا مدختسنلف . ةيرطضملا مايألا كلت اورصاع

 نوخرؤملا سيلو .يعقاولا نمزلا يف ءامعزلا اهعنصي ةايحلاو توملا تارارق

 .يعاجترالا روظنملاب

 لب . اهبوشن نع مولملا نييعت الو .برحلا يف رخآ وأ قيرف ةلادع تابثإ دصقأ ال

 تعرس يتلا تازفحملاو برحلا اهنم تقلطنا يتلا ةئيبلا نيبأ نأ  ةطاسبب ديرأ

 تامزألا ةعيبط فاشكتسا ىلإ علطتأ .ًالاثم ١914 برح مادختسا لضفبو .اهثودح



vبرحلا نم مايأ ةتس  

 ريغو ةيئرم ريغ جئاتن دلوي يرشبلا لعافتلا لعجي يذلا بولسألاو .ًامومع ةيملاعلا
 تاينيتس يف طسوألا قرشلا ىلإ ةايحلا ةداعإ وه هيلإ وبصأ ام رثكأو .ةدوصقم

 ةرتف طيشنتو .هتلكش يتلا ةقراخلا تايصخشلا يف ةايحلا ثعبو نيرشعلا نرقلا

 وأ ؛ةتسلا مايألا برح اهيلع قلطأ ءاوسو .ًاعيمج انيلع قيمعلا اهريثأت اهل ةيخيرات

 . اهتاذ ةقيرطلاب ةيناث اهارن الأ وه يفده نإف .(نازيزح) وينوي برح

 .سدقلا) ”5٠١(.



 (ةئيبلا) قايسلا
 ۱۹٤۸-۱۹٦۱۹ ؛ىمظعلا ىوقلاو نويليئارسإلاو برعلا

 ةعومجم موقت ءاليل VATE ماعلا نم لوأ نوناك) ربمسيد نم نيثالثلاو دحاولا يف

 ةدوزم اهفده ىلإ تمدقت .ليئارسإ لامش ىلإ نانبل روبعب نينيطسلفلا نييئادفلا نم
 ةعومجملا هذه فده ناك .ايروس مهل هتمدق y اهدارفأ يدتريو .ةيتايفوس ةحلسأب

 نأ ديب ًاعضاوتم فدهلا اذه دعي .ليلجلا هايمب بقنلا ءارحص ديوزتل ةخضم وه

 ةملك اهنأ امك .يركسعلا حتفلا اهانعمو) حتف ءاضعأ ناك ذإ .ةريبك نينيطسلفلا ةياغ

 ينطولا ريرحتلا ةكرح» ةينيطسلفلا ةمظنملا مسال ىلوألا فرحألا نم ةلكشم

 هذه ءاضعأ ناك («حتف» يأ ح ت ف تراصف ةيسكع ةروصب -ف ت ح- ينيطسلفلا

 يف لمأ مهدواري ناك ذإ .طسوألا قرشلا يف رمألا مسح يف نوبغري ةلتاقملا ةكرحلا

 لودلا ىدحإ دض يماقتنا لمعب مايقلا ىلإ ليئارسإب عفدت فوس هذه مهتيلمع نأ

 ًايركسع ًايبرع ًاكرحت كلذب ةريثم -ندرألا وأ .اهسفن نانبلك- اهل ةرواجملا ةيبرعلا
 .ةينوهصلا ةلودلاب حيطي

 تاوبعلا رجفتت مل ذإ .ماتلا قافخإلاب هذه ركبلا حتف ةيلمع تهتنا دقل

 ءانثأ نييئادفلا ىلع ضبقلا ةينانبللا ةطرشلا تقلأ مث .اهوعرز يتلا ةفسانلا

 باشلا حتف ميعز نلعأ كلذ عمو .مهدعاوق ىلإ نيدئاع ليئارسإ نم مهجورخ

 رساي همساو ةزغ نم نيثالثلاو ةسماخلا رمعلا نم غلابلا ًاقباس سدنهملا

 نم برعلا نييروثلا مالحأ ...و داهجلا بجاو» سوقان قدي رفظ نايب .تافرع

 (١).«جيلخلا ىلإ يسلطألا طيحملا



yةتس  pliبرحلا نم  

Leيبيرختلا لمعلا اذه لثم نأ روصتي نأ ةديرف ةدئار ةليخم يذ الإ دحأل ناك  

 نوريثك سانأ اهيف طرخني برح ةرارش قلطي نأ .حجن ولو ىتح .قاطنلا قيضلا

 تارييغت ثدحت لب .طسوألا قرشلا خيرات راسم ريغت برح .ةريثك ةحلسأو تادعمو

 يتلا طاقنلا نم ًاددع نمضتت هذه حتف ةيلمع تناك كلذ عمو .ملاعلا يف ةريثك

 كانه ناك .نينس ثالث نم لقأ نوضغ يف بشنت فوس هذهك Ly < نأب يحوت
 جاعزإو قلق ردصمو ةدقعم ةرجفتم ةلأسم دعي يذلا .ينيطسلفلا دعبلا عبطلاب

 .ءاوس دح ىلع ليئارسإو ةيبرعلا لودلل

 .تايفوسلا نم اهرودب ًامعد ىقلتت يتلا ايروس همعدت باهرإ كانه ناك

 .رخآ يدرف ببس يأ نم رثكأ هببسبو ءاملا لوح برحلا رودت امبر ذإ .ءام كانه ناكو

 يه ةقحال ىرخأ تامجه ةيأ وأ هذه ىلوألا حتف ةيلمع نإ لوقلا دعي كلذ عمو

 .ًايردقو ًاجذاس .طسوألا قرشلا برح ترجف يتلا

 ةليسو .ةيادبلا» :«خسارلا بحلا» هتياور يف (lan McEwan) ناويإ كام نايإ لاق

 هذه قبطت .«يتأيس ام مهف رادقم وه هاوس ىلع أرمأ حجري يذلا نكلو .ةعراب

 ةيساسألا بابسألا ىلع فرعتلا تالواحم نوكت ثيح ًاضيأ خيراتلا ىلع ةظحالملا

 ةلوهسب أدبي نأ ءرملل نكمي ذإ .اهئوسأ يف ةيثبعو .لاوحألا نسحأ يف ةيئاوشع

 دعب نيطسلف يف ةيناطيربلا ةسايسلاب وأ .نيطسلف يف ةينويهص ةنطوتسم لوأب

 .(تسوكولوهلا) ةقرحملاب وأ ,ةيبرعلا ةيموقلا ةكرح ءوشنب وأ :ىلوألا ةيملاعلا برحلا

 .ةيلوأ ًابابسأ اهنوك ةيناكمإ يف ةيواستمو ةريثك تارايخلا

 بوشن ىلإ تدأ يتلا بابسألا وأ ببسلا ديدحت ةلواحم ثبعلا نم هنأ نيح يف

 تحبصأ يذلا طيحملا وأ قايسلا فصو نكمي هنإف .طسوألا قرشلا يف W لا برح

 اهتحنجأ ناقفخب ثدحت يتلا ةشارفلا لثمك كلذ لثمو .عوقولا ةنكمم برحلا هيف

 ىلإ يدؤت ةرارش ةهفات ودبت ثادحأ دلوت امبر كلذك .ةفصاع دلوت امير تارايت

 يضرألا وجلاك -نئارقو ةئيب ىلإ ةشارفلا جاتحت امكو .اهتقو ريغ يف ةحئاج



 ۷ (ةئيبلا) قايسلا

 يتلا ثادحألا كلذك .ةفصاعلا دلوت يك - ةيرارحلا اكيمانيدلا نيناوقو ةيبذاجلاو

 تناك .برحلا بوشن عّرست يك ةيعون Lay بلطتت 14717 ماعلل وينوي برح تقبس

 اهتقزم ةقطنم .رامعتسالا دعب ام ةرتف يف طسوألا قرشلا ةثيب يه برحلا ةئيب
 حبصأ امل ةرمتسملا ةراثإلاو ىمظعلا ىوقلا تالخدتو سورضلا ةريرملا تاعازنلا

 .ينوهصلا يبرعلا عارصلاب فرعي

 ةئيبلا عادتبا

 .يئاوشع رايتخا وهو .ةئيبلا ثحبل ىتح .قالطنا ةطقن نم دب ال

 يف مهل لقتسم يسايس نايك ءانبل يدوهيلا بعشلا ةكرح .ةينوهصلاب أدبنلف

 ةئيب راثأ طسوألا قرشلا تاسايس ةماود ىلإ ةنيويهصلا لاخدإ نإ يخيراتلا مهنطو

 نأ نم مغرلا ىلعو .ةيميلقإ برح راطإ يف اهلخدأو ةرقتسم ريغ لصألا يف تناك

 امل ليثارسإ الولو .ليئارسإ تدجو امل ةينوهصلا الول هنإف .ًالهسو أطيسب ودبي رمألا
 .هذه لماشلا عارصلا diy تناك

 علطم يف رفح دقو .رشع عساتلا نرقلا فصتنم يف ةركف درجمك أدب ام نإ
 ةماقالل مهتويب كرت ىلع نييطسوأ قرشلاو نييبروألا دوهيلا فالآ نيرشعلا نرقلا

 اهتجوازم يف ةينوهصلا رس نمكي .اهروصت نكمي ال ةروصب ةديعبلا نيطسلف يف

 A Jail peal کرا osa ولا ةا رو د ةكيؤجلا ااو
 بلس نم ىرج ام لالخ نيطسلف يف يدوهيلا عمتجملا ىلع تظفاح يتلا !dal يه

 ءامعزلا نم ديدعلا درط Losie ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخو .ينامثعلا دهعلا يف

 لح برحلا ةياهنبو .(سورلا دوهيلا نم مهمظعمو) ءابرغو ءادعأ مهفصوب دوهيلا

 يموق نطو ءانبب روفلب حيرصت بجومب اودعوو .نيطسلف يف كارتألا لحم زيلكنإلا

 هيلإ قفدت ذإ يناطيربلا بادتنالا لظ يف يدوهيلا عمتجملا مظاعت .دالبلا يف يدوهي

 اوماقأو -ايناملأ نم مث ءادنلوب نم ًالوأ- ةيبروألا ةيماساللا نم دوهيلا نوئجاللا
 اهتماقأ يتلا تاسسؤملا كلت قاف ريصق نمز يف ةيوبرت ةيعامتجا تاسسؤم



vAةتس  aliبرحلا نم  

 (فوشيلا) يدوهيلا عمتجملا حيصأ نيرشعلا نرقلا تاينيعبرأ لولحبو .ايناطيرب

 ليكشت ةيلمع يف ةيسايس ةيددعتو .ةيجولويديإو .ةيعادبإ .ةيمانيد ةقاط ردصم

 لئاسو داجيإ نيطسلف دوهي عاطتسا .ةيبروألاو ةيبرغلا جذامنلا عابتابو .ةقطنملا

 -زتويبك- Kibbutz) ةيعاشملا ةيكارتشالا تارمعتسملا) يعارزلا ناطيتسالل ةديدج

 ًالباق ايكارتشا ًاداصتقا دعي يذلا (فاشوم - (moshav ةينواعتلا تارمعتسملاو

 تاعماجلاو .ةيتحتلا ةينبلا ةيمنتو .جيرحتلاو .ةيموقلا ةحصلل ةمظنأ اذ ةايحلل

 هانغاهلا -يرسلا يبعشلا شيجلاو- ةينوفمسلا ارتسكروألاو .ةمرتحملا

 يلختلاب اوذخأ نييناطيربلا نأ نم مغرلا ىلعو .تارمعتسملا ةيامحل (11383221(7)

 ةلود :ةعقاو ةقيقح حبصأ دق نطولا كلذ نإف .يدوهيلا يموقلا نطولل مهمعد نع

 .راهدزالاو معربتلا يف ةذخآ ةيئادب

 نورق ذنم ةقيمعلا روذجلا ووذ برعلا ربتعا ذإ .نوينيطسلفلا برعلا هنم رفن ام اذهو

 تاودأ نم ةادأ يدوهيلا عمتجملا نأ ناكسلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا نولكشيو نيطسلف يف

 مغرلا ىلعو ءاهب ٌراضو ةيديلقتلا مهتايح ةقيرطل فانمو مهتفاقث نع ةبيرغلا ةيلايربمالا
 مل ةيامحلا كلت نإف .ىندأ ةيعضوب ولو .دوهيلا 8 ًاحماستم Leila ناك مالسإلا نأ نم

 .نيملسملا مكحل وأ ةيمالسإلا ضرألا بلق نم ءزج ىلع ةرطيسلل قحلا دوهيلا طعت

 يف يسنرفلا مكحلل نيعضاخلا نينيدتملا مهئارظن نم لقأب نوينيطسلفلا نكي ملو

 لالقتسالاب ةبلاطم .رصمو قارعلا يف يناطيربلا مكحلل وأ .ةيقيرفإ لامشو ايروس
 اوذخأو .لالقتسالاب ايناطيرب نم أدعو كلذك مه اوقلت دقف .هقيقحتل ايعسو

 نكي ملف .ةيدوهيلا ةدايسلا تحت اولقتسي نأ امأ .(۴)دعولا اذه ذيفتتب نوبلاطي

 .رامعتسالا لاكشأ نم ًانيعم ًالكش مهرظن يف كلذ ناك لب .ًادبأ مهيدل ًالوبقم

 NAY- ماوعألا يف- نيطسلف ىلإ دوهيلا نيرجاهملا نم ةجوم لك تناك اذكهو

 VATI ماع ةيبرعلا ةروثلا يف هتورذ غلب برعلا دنع فينع لعف در ريثت ۱۹۳۹-۱

 نع رفسأو تاونس ثالث درمتلاو نايصعلا رمتسا Laa نييناطيربلاو دوهيلا دض

 .سكعلابو .برعلا داصتقا فاعضإو ةيبرعلا ةينيطسلفلا تادايقلا نم ريثكلا داعبإ

 تردصأ ذإ .رصنلا نم دوهيلا مرح .كلذ عمو .يدوهيلا عمتجملا ةوق تمظاعت



 Ya (ةئيبلا) قايسلا

 ةكرحب نيملسملا مايق نم ًابسحت كلذو .روفلب دعو ايلمع ىغلأ ضيبأ bis ايناطيرب

 ريصق تقوب كلذ دعبو .ةيروطاربمإلا ءاحنأ عيمج يف ايناطيرب دض ةئجافم ةفينع

 مزع نع نويروغ نب ديفيد ينويهصلا ميعزلا نلعأو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا تبشن

 برحلا ضوخي نأو .ةيملاع برح دجوت ال هنأكو ضيبألا باتكلا ةبراحم» هتكرح

 نيطسلف يتفم .ينيسحلا نيمأ جاحلا ىقلأ لباقملابو ..ضيبأ باتك دجوي ال هنأكو

 نيينيطسلفلا برعلا لثمي هنأ هسفن ءاقلت نم ىعدا يذلاو نييناطيربلا لبق نم نيعملا

 (E) .رلته دي يف هريصم عضو

 اذإف . ربكأ ةيريصم ةجيتن VATA ماعلا AVATI ماعلا نم ةيبرعلا ةروثلل ناكو

 نيب عارص مويلا هنإف .نيطسلف يف برعلاو دوهيلا نيب ًاقباس عارصلا ناكام
 يف أريبك ًافطاعت ةينطسلفلا ةيضقلا تراثأ دقل .ناكم لك يف برعلاو نيينويهصلا

 .رهدزتو ةديدجلا ةيموقلا حورلا عرعرتت تناك ثيح يبرعلا نطولا ءاحنأ عيمج
 دوجوب .ثيدحلا يبروألا ركفلا جاتن نم ًاضيأ تناك يتلا ةيبرعلا ةيموقلا تعداو

 كلذ يعد .ةيلئاعلاو ةينيدلاو ةيفرعلا طباورلا هتيوه زواجتت دحاو يبرع بعش

 دودحلا ةلازإو .برغلا دي ىلع لالذإلا نم ةثالث نورق نم مقتني يكل نآلا بعشلا

 .رامعتسالا اهمسر يتلا (قارعلاو نيطسلفو ندرألاو نانبلو ايروس نيب) ةعنطصملا

 سوروط لابج نم دتمت ةلقتسم ةيبرع ةلود ةماقإ ملح نأ نم مغرلا ىلعو
(Taurus Mountains)جيلخلا نمو .برغلا يف يسلطألا طيحملا ىلإ لامشلا يف  

 يبرع ملاع روهظ نأ الإ Lae لظيس .ةيبرعلا ةريزجلا هبش فرط ىلإ يبرعلا
 نرقلا تاينيثالث رخاوأ ذنمف .(0)ةيعقاو ةقيقح حبصأ دق ةفاقثلاو فطاوعلا هطبرت

 ةرهاقلاو دادغب يف ًادرمتو ًابرطضا دلوي نيطسلف يف عقي ثدح يأ ناك .نيرشعلا

 .ءاضيبلا رادلاو سنوتو صمحو

 كلذ يف برعلا ءامعز نم رثكأ هاشخي وأ لضفأ ةروصب جهنلا اذه كردي نكي ملو

 ءاسؤر :ةيدايقلا ةليكشتلا تناك ةيروتسد ةيعرش ةّيأ ىلإ راقتفالا ببسبو .نيحلا
 يأرلا ققدتل ةساسحو رحلا ريبعتلا ضراعت ءارمأو .نيطالسو .كولمو .تارازو

 اوكردي نأ برعلا ةداقلا ةمهم تناك كلذل .يبرعلا «عراشلا» كرحت يأ - يريهامجلا



 عراشلا ناك . هتعيلط يف مه اونوكي يك .روانيو عراشلا يف ريسي يذلا ليبسلا اقيسم

 نيب سفانتلا ببسبو .مراعلا بضغلا كلذل ةباجتساو .ةينويهصلل فنعب ًاضهانم
 دعي ملف .نيطسلفب اهسفن ةيبرعلا ةمظنألا تنيز .مهتكرح ديق يذلا برعلا ةداقلا

 .ًادبأ ًايلحم عارصلا

 .برحلا ءانثأ يف ةينويهصلا دايح ءاهدب نويناطيربلا منتغا .ءانثألا كلت يفو

 اورهظي نأ اهئاضعأل نكمي ةيبرع ةعماج ءاشنإ اوعرف مهئاضرتساو برعلا ةئدهتل

 )1( .مهتيلالقتساب هسفن تقولا يف اوظفتحيو مهتدحو

 نوينويهصلا نلعأف ماقتنالل ةنياهصلا داع ابروأ يف رصنلا دكأت امدنع .نكلو

 .ضيبألا باتكلا دوجو رارمتسا كلذ ىلع مهزمحي .بادتنالا ىلع برحلا

 دوهيلا نم نييالم ةتس بهذ امل ضيبألا باتكلا الول يذلا تسوكولوهلا مهبهليو

 نوغرإلا تايشيليم بادتنالا ىلع برحلا نلعأ نم لوأو .تسوكولوهلل ةيحض

(IRGUN)نغيب محانم ةياعرب ةينيميلا  (MENACHEM BEGIN)رايتلا هعبت مث  

 (HAGANAB). هانغاهلا ماعلا

 .ةينويهصلا ةيضقلاب ile مزتلملا (HARRY TRUMAN) نامورت يراه وه يكيرمأ

 ةلصحملا تءاجو ةدحتملا تايالولا ىلإ ةينيطسلفلا ةيضقلا ميلستل دادعتسا ىلع

 ميسقت ىلع صني يذلا ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا نع VAY رارقلا رودصب

 قفاو .سدقلل يلود ماظن ةماقإو ةيدوهي ىرخأو ةيبرع ةدحاو .نيتلود ىلإ نيطسلف

 ًاقباس ًاضرع اوضفر دق اوناك نيذلا برعلا هضفر امنيب .رارقلا ىلع نوينويهصلا

 .نيطسلف لك ىلع مهتدايس ضرف بوجو ىلع اورصأو ايناطيرب هتمدق هنم لضفأ

 يناثلا مويلا يف يأ DALY ماعلا نم (يناثلا نيرشت) ربمفون نم نيثالثلا يف

 ةيدوهيلا تارمعتسملا ةمجاهمب نوينيطسلفلا نويثادفلا ماق .ميسقتلا رارق رودصل

 نيينويهصلا در امأ .اهنيب اميف ةلصاولا قرطلا اوعطقو inte ule ءاحنأ عيمج يف



 فل (ةئيبلا) قايسلا

 نأ نيطسلف يف فنعلا دعاصت ام اذإ ةدحتملا ممألا دقتعت اليك سفنلا طبض ناكف

 رمألا .ةيوقلا اهتيلاعف تتبثأ ةيينيطسلفلا ةمواقملا نكلو .يدجي ال ميسقتلا رارق

 يف اوحجنو VAEA ماعلا نم (ناسين) ليربإ يف لاتقلاب نوؤدبي دوهيلا لعج يذلا
 رارفب لجع يدوهيلا درلا نكلو (تانطوتسملا) تارمعتسملا ذاقنإو قرطلا حتف

 .(يناث نيرشت) ربمفون يف أدب يذلا نيينيطسلفلا نيينيدملا

 لثم .ةينيطسلفلا ىرقلاب تلح حباذم نع ترشن يتلا ريراقتلا نم عفادبو

 )٠٠٠. ٠٠١( نيب ام نينيطسلفلا نم درط وأ بره سدقلا برق نيساي ريد ةحبذم
 يف ةدوعلا عقوتي مهمظعم ناكو .ةرواجملا ةيبرعلا نادلبلا ىلإ )٠٠١. ۷٠١( ىلإ

 .ةنياهصلا نيبصاغلا درطو ةكرتشملا ةيبرعلا تاوقلا لخدت دعب .بيرقلا لبقتسملا

 دوهيلا ءامعزلا ىعسف .لخدتلا اذه لثم عنمل ةيساق تالواحم لذب نم دب ال ناك

 ةيمشاهلا ةيندرألا ةكلمملا كلم هللا دبع كلملا عم ةتقؤم ةيوست ىلإ لصوتلل أرس

 ةرازو نكت مل .ةينيطسلفلا ةينطولا نم كرتشملا نيفرطلا فوخت ىلع موقت
 ميسقتلل قمعب ةضراعم تناكو ينويهصلا ملحلاب ةنوتفم ةدحتملا تايالولل ةيجراخلا

 ةلود ةماقإب تاحارتقا تحرطو .ةيلود ةياصو تحت نيطسلف عضول ىعست تناكو

 يتاذ مكحب دوهيلا اهيف عتمتي ةيبرع ةيلارديف ةماقإ وأ ,ةيموقلا LSLS ةيدوهي ةيبرع
 ويام ٠١ يف بادتنالا ىهتنا امدنعو .تاحارتقالا هذه نم يأ حجني مل .(۷)يلحم

 .نييليئارسإ دوهيلا حبصأ نيحلا كلذ ذنم .تنلعأ دق ةيدوهيلا ةلودلا تناك (رايأ)

 .نيينيطسلف درجم نوينيطسلفلا حبصأ نيح يف

 (يناثلا نيرشت) ربمفون ذنم بشن يذلا يندملا عارصلا رجفت هسفن مويلا كلذ يفو

 دشأ وزغلا داقو .اهيلإ برقألا سمخلا ةيبرعلا لودلاو ليئارسإ نيب يميلقإ مادص ىلإ
 .ندرألا قرشو نانبل اهتعبتو .قارعلاو ايروس .نيينويهصلل ةضهانم ةيبرعلا لودلا

 ةيبرعلا لودلا عسوتت نأ نم ًافوخو .مخزلا كلذ ةمواقم رصم عطتست ملو
 تافذاقب نيززعملا دونجلا فالآ فحز .لودلا هذهب قاحتلالا ىلإ تعراسف .ىرخألا

 .«يسيلوب لمع» هنأب ةيهجنعب فصو ام ىلإ تاعردملاو تالتاقملاو لبانقلا



 برحلا نم ali ةتس ۲

 امدنع ةقيمعلا عافدلا ةيعضو ىلإ ةديلولا ةلودلا عفد يف لمعلا كلذ حجن

 ةنيدم ربكأ .بيبأ لت فراشم ىلإ تلصوو ليلجلاو بقنلا ةيبرعلا شويجلا تقرتخا

 مل كلذ عمو ًايشحو ًاراصح سدقلا يف يدوهي )٠٠١.٠٠١( لا رصوحو .ليئارسإ يف

 بجعملا ملاحلا بيهملا ريصقلا لجرلا كلذ لغتساف .نويروغ نب ىلإ سأيلا قرطتي

 حيلست ةداعإل ةدحتملا ممألا ةطاسوب تدقع يتلا تاندهلا .ًايتامغارب ًاباجعإ ةوقلاب

 ةدايقلل حضافلا برعلا راقتفا ىلإ ةفاضإلاب .ةزيملا كلت تبلق دقل .اهيطشنتو هتاوق

 .بقع ىلع Luly رايتلا .طابضنالاو

 ليكشتلا ةثيدح (IDF) ةيليئارسإلا عافدلا تاوق تناك ۱۹١۸ ماعلا فيرخ لولحبو

 يندرألا يبرعلا قليفلا ةبراحمو سدقلا ىلع يبرعلا راصحلا رسك يف تحلفأ دق

 تجرحأ امك .هيلع راصتنالا يف نكي مل نإ .هديمجت يف حاجنلاو .ةيناطيرب ةدايقب

 ليئارسإ ةوق نأ ديب .طسولا يف يقارعلا لغلغتلاو لامشلا يف ةيروسلا تامدقتلا

 درطف .ةيبرع ةيركسع ةقرف ربكأ ثيح .رصم ىلإ cag ng طقف ىمظعلا ةحلسملا

 ريغص بيج ىوس هلك بقنلا جراخ ىلإ بيبأ لتو سدقلا راوج نم نويرصملا دونجلا

 .ةنده دقع ىلإ رصم تعس امدنع VAEA ماعلا علطم ىتح ءالؤه يقبو .لاجرلا نم

 ةيدوهيلا ةلودلا تلوساو .نويليئارسإلا اهيمسي امك .لالقتسالا برح تهتنا

 .ميسقتلا رارق بجومب ةدحتملا ممألا اهل تصصخ امم رثكأ قطانملا نم ZT < ىلع

 عدري ملو .ةبلص ةيدوهي ةيرثكأ تاذ ةلودلا تحبصأ نينيطسلفلا جورخ لضفبو

 فوخلا ىوس ةزغ عاطقو ةبيرغلا ةفضلا لالتحا نع ةيليئارسإلا عافدلا تاوق

 ىلإ اهعفدو .ندرألاو رصم ةيماح ايناطيرب باضغإو ةيرثكألا هذه نادقف نم

 .ةيدوهيلا ةلودلا دض برح ضوخ

 دقع دعب VALE ماعلا نم (راذآ) سرام يف ليئارسإ اهب تماق ةيلمع رخآ يفو

 رحبلا ىلع (UMMAL-RASHRASH) شارشر al لالتحا يه ندرألا عم ةندهلا

 .ميسقتلا بجومب ليئارسإ ةصح نم تناك ةقطنم يهو .رمحألا



 ۳ (ةئيبلا) قايسلا

 نايرش (EILAT) تاليإب فرعي حبصأف هتيمست تديعأ يذلا ءانيملا اذه ناكو

 .ايسآو ةيقيرفإ قاوسأ ىلإو .ناريت قئاضمو ةبقعلا جيلخ ربع ليئارسإل ةايحلا

 لاغيإ لثم بابشلا ةداقلا زرحأ .ليحتسملا نم برقي لامتحا هنأ ىدب امل ًافالخو
 .ًايئانثتسا أرصن (YIZHAK RABIN) نيبار قحسإو (YIGAL ALLUN) نولآ

 ىرق تفصقو -بعشلا نم ١£ يأ- يدوهي فالآ ةتس لتق ذإ .ظهاب نمثب نكلو

 تاوق اهب تماق يتلا ةرركتملا تامجهلا نم مغرلا ىلعو .اهمظعم رّمدو ةديدع

 نييمشاهلا عم تلظ ةنيدملا هذه نإف .سدقلا ةنيدم ىلع ةيليئارسإلا عافدلا

 يبرعلا قليفلا ثتجا امك .اهيلإ يدؤملا (LUTRUR) نورطللا رمم ىلإ ةفاضإلاب

 لتحاو محل تيب جراخ ةعقاولا (ETZION BLOCK) نويستع ةلتك تارمعتسم

 عقت ةيعانصلا اهزكارمو ليئارسإ ناكس ةيبلاغ تناكو .ندرألا رهنل ةيبرغلا ةفضلا

 قيضأ يف ليئارسإ ضرع ناكو .كاذ وأ يبرعلا شيجلا اذه ةيعفدم ىدم نمض

 وأ يندرأ عافدناب نيمسق ىلإ اهرطش لهسي ثيحب طقف تارتم ويلك ةعست اهطاقن

 .رحبلا ىوس ذئدنع دوهيلل رفم الو قرشلا نم يفارع

 ةيجاودزا تدلوو .يلكلا يدوهيلا خيراتلا حرج ةطلتخملا رصنلا مئانغ تمقاف دقل

 مخضتملا ساحإلا عم بنج ىلإ ابنج رهقت ال اهنأب ةطرفم ةقث :ليئارسإ يف ةضقانتم

 نم خسن ىوس اوسيل نييليئارسإلا نأب برغلا دنع اهسفن روصت تناكف .اهريصمب

 برعلا دنع اهسفن روصتو :نيينيطسلفلا ةقلامعلا نولتاقي حلستلا فيعض دوواد
 موقي ةرايز Jai يفو .اهريدقت نكمي ال ةوقب نوعتمتي (Golathians) نييثالوغ مهنأب

 ىلإ (MOSHE DAYAN) نايد هيشوم يليئارسإلا عافدلا شيج ناكرأ سيئر اهب

 يف نيلوؤسملل لاق VAOT ماعلا نم (يناث نيرشت) ربمفون يف ةدحتملا تايالولا

 تعاطتسا هسفن تقولا يف اهنكلو .ًاتيمم أرطخ تهجاو ليئارسإ نإ :نوغاتنبلا
 (A) .عيباسأ يف ةعمتجم ةيبرعلا شويجلا قحس

 دعت ٤۸ لا برح تناكق .لاح ةيأ ىلع ضقانتلا اذه clogs برعلا بصي مل

 ماقت تناك يتلا رصنلا تاضارعتسا نإ .اهفيطلت وأ اهفيفخت نكمي ال مهدنع «ةبكن»



vtبرحلا نم مايأ ةتس  

 ناحتما لوأ يف اولشف دق برعلا نأ ةقيقح ءافخإ عطتست مل قشمدو ةرهاقلا يف

 ةلودلا (Jam ندرألا قرش ىلإ ةيبرغلا ةفضلا مض ناكو .رامعتسالا ةلحرم دعب

 ةزغل رصم لالتحاو (ةيمشاهلا ةيندرألا ةكلمملا حبصتل «قرش /ربع» ةرابع طقست

 امك .نيتقطنملا نيتاه مضت نأ ضورفملا نم ناك يتلا ةلودلل نينيطسلفلا ةراسخ دكأ

 نم فعاض .مهرظن يف ًارقتحم ناك ريغص شيج دي ىلع برعلا ةميزه نأ
 دونجلا سوفن يف ةرارم تدلو لب ًالاطبأ دلوت نأ ةميزهلا كلت عطتست مل (9)مهلالذإ

 .بقنلا بيج يف اورصوح نيذلا بابشلا طابضلا دحأ رصانلا دبع لامج لاثمأ نم

 برعلا ماكحلا نم لب طقف ليئارسإ نم سيل ماقتنالل نآلا ىعسي ذخأ يذلا

 .ليئارسإ مهتلذأ نيذلا نيزجاعلا



 يي

 ليحتسملا مالسلا

 نيرواجملا اهئادعأ عم ليئارسإ اهتعقو يتلا (GAA) ةماعلا ةندهلا تاقافتال ناك

 رثأا 49 ماعلا نم لوألا فصنلا يف يلاوتلا ىلع ءايروسو نانبلو ندرألاو رصم :ةعبرألا

 .ةيلاتلا ةرشع عستلا تاونسلا لالخ ةيليئارسإلا ةيبرعلا تاقالعلا ىلع قيمع

 قيرفلا وهو .نيقيرفلا دحأ ناك .تايقافتالا هذهل ةضماغلا صوصنلا بجومبو
 .بغري امدنع ةيلاتقلا ةطشنألا فانثتساو لاتقلا يف ًالماك أقح هل نأ يعدي .يبرعلا

 .هب فارتعالا وأ ةيعرشلا لاكشأ نم لكش يأ نم .ليئارسإ وهو .يناثلا فرطلا مرحو
aiنوكت نأ اهل ديرأ نيح يفف .اهعون نم ةديرف ةيسامولبد قئاثوك تاقافتالا هذه  

 طيسو (RALPH BUNCHE) شنب فلار لاق امثيح .نيطسلف يف مئاد مالسل ًاساسأ

 هذه نإف .تاقافتالا هذه ىلإ لصوتلل هدوهج ىلع لبون ةزئاج لان يذلا ةدحتملا ممألا

 .برحلل ةيضرألا تأيهو عارصلا ىلع ةموميدلا ةفص تفضأ ةندهلا

 نيليئارسإلا ةداقلا نم هريغو نويروغ نب داقتعا ببسبف .نويليئارسالا pad دقل
 ءاقبإو ميسقتلا دودح ءارو اميف اهولتحا يتلا يضارألاب ظافتحالا ىلع نورداق مهنأب

 تابوقعلا نم ديزم لازنإب ةيليئارسالا تاوقلا مقت مل نيطسلف جراخ نيئجاللا

 مل نإ .روهش ةلأسم الإ سيل ÉI قيقحت نأ نودقتعي اوناك ذإ .ةيبرعلا شويجلاب
 ةندهلا نأ ةيبرعلا تاموكحلا تنلعأ ىتح مهتاوق تبحسنا نإ ام نكلو .عيباسأ نكت

 ,ةيليئارسالا عئاضبلا ةعطاقم اهبجومب برعلا عيطتسي ةتفؤم ةنده ىوس نكت مل

 دجوت ال هنأ اوعداو .سيوسلا ةانقو ناريت قئاضم ربع راحبإلا نم ليئارسإ نامرحو

 ةنده طوطخ يه لب ةيليئارسإ دودح دجوت الو .يليئارسإ شيج دجوي لب .ليئارسإ
 . اهتيكلم ىلع فلتخم (DZS) حالسلا ةعوزنم قطانم اهللختت ةيئاوشع
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 يف سيوسلا راصح ىدحتت نأ ليئارسإ تلواح دقف .اهيف ىحرلا رجح ليئارسإ
 ماعلا يف نمألا سلجم ٠۹١١ ايروس تماق نيح يف رصم هتلهاجت ام ناعرس نكلو

 ةندهلا ناجل تحبصأو .ةندهلا طخ قوف لالتلا ضعب ممق لالتحاب لامشلا يف
 ةكرتشملا  (MACS)تاماهتالل ًاناديم .ةيمويلا نوؤشلا جلاعتل تلكش يتلا



 تلشف امك .ًامامت لمعلا نع فقوتي اهمظعم Jom ىذلا رمألا ؛ةداضملا تاماهتالاو

 («UN Palestine ةدحتملا ممألل ةعباتلا ةينيطسلفلا قيثوتلا ةنجل اهتلذب يتلا دوهجلا

(«Conciliation Commission (PCC)عفد يف ايناطيربو ةدحتملا تايالولا اتموكحو  

 .مالسلا هاجنا يف ةيبرعلا لودلاو ليئارسإ

 .لقألا ىلع أدبملا ثيح نم .مالسلا دض برعلا ةداقلا عيمج نكي مل كلذ عمو

 .ةيميلقإ بساكم مالسلا اذه مهل بلج اذإ ًاصوصخ

 ضعب ناك .مهتادلب يف عراشلا ةثدهتل برحلا لوبط مهعرق نم مغرلا ىلعو
 .نيينويهصلا عم تاقافتا دقعل ارس نوعسي ةداقلا

 ينيطسلف ئجال ٠٠١.0٠١ نيطوت أرس ضرع ميعزلا ينسح يروسلا روتاتكدلاف
 .(ايربط ةريحب) ليلجلا ةريحب فصن ىلع ةيروس ةرطيس لباقم

 رحبلاو ًاثيدح اهمض يتلا ةيبرغلا ةفضلا نيب ًارمم .هللا دبع .ندرألا كلم دارأ

 قطانم نم -VIY بقنلا ءارحص لماكب .رصم كلم .قوراف بلاطو .طسوتملا

 ضرألا نع ةيئانث تالزانت ةيأ ميدقت .لاح ةيأ ىلع .نويروغ نب ضراع .ليئارسإ

 ةيتحتلا اهتينب ةيمنت ليئارسإ عيطتست ثيح وه ام ىلع لاحلا ءاقب الضفم

 ىلإ دوعي ال مالس ىلإ لصوتلا لشف نأ ديب .اهتوق عيمجتو .نيرجاهملا باعيتساو

 ةروصب ليئارسإ عم لماعتلا نع برعلا زجع ىلإ دوعي ام ردقب نويروغ نب دانع
 تاثداحملا فاقيإب هللا دبع كلملا يندرألا ءارزولا سلجم عنقأ اذكهو .ةيداع ةيمسر

 ىتح وأ نآلا نيينويهصلا عم قافتا دقع نأ نويرصملا نوثوعبملا حضوأو .ليئارسإ عم
 )٠١( .ديكأتلاب مهتايح مهفلكي فوس روظنملا لبقتسملا يف

 مهنأل ةياهنلا يف لشفلاب ماعلا يأرلا ةرياسمل برعلا ماكحلا دوهج تءاب دقل

 يف ةتس ًاروهش لمكي نكي مل ميعزلا ينسحف .رخألا ولت دحاولا نوطقاستي اوذخأ

 يف لوزتو أشنتس ماظن رشع ةتسل ًاجذومن أيطعم .مدعيو هب حاطي نأ لبق مكحلا
 جراخ ةينيطسلف ةصاصر هتدرأ يذلا هللا دبع كلملا هالتو .تاونس لالخ ايروس

 هديفح يرظان مامأ 150١. ماعلا نم (زومت) ويلوي يف سدقلا يف ىصقألا دجسملا
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 ۷ (ةئيبلا) قايسلا

 يف دادغب يف نيشحوتم ءاغوغ دي ىلع .لصيف .يمشاهلا يقارعلا كلملاب JES امك
 دض ًابخاص ًايلاع هتوص ناك يذلا ديعسلا يرون هئارزو سيئر عم .1404 ماعلا

 )١١( .ارس مهب لصتي ناك هنكلو .نيينويهصلا

 دي ىلع قوراف اهكلمب حيطأ ذإ .1507 ماعلا نم (زومت)ويلوي يف رصم رود ءاجو

 .بيجن دمحم لارنجلا ةدايقب نييفيزملا رارحألا طابضلا نم ةبصع

 نولثمم طرخنا .لجرلا اذه عم لمع ةماقإ مهناكمإب نأ نويليئارسالا دقتعا

 .نييليئارسإلا ةداقلا ىلإ رصانلا دبع لامج نم ةعقوم

 فورظلا يف مالس دقعب ريكفتلا نكمي ال :ريغتي مل رصمل يساسألا فقوملا نأ ديب

 .اهلمكأب بقنلا ءارحص نع ليئارسإ لزاتتب الإ انكمم مالسلا نوكي نلو .ةيلاحلا

 لخاد نينيطسلفلا نييئادفلا تامجه ىعرت رصم تأدب امدنع .1407 ماعلا لولحبو

 نكت مل تالاصتالا نأ نويروغ نب ىأر .«ةيناث ةلوج» ىلإ ةوعدلا تددجتو .ليئارسإ

 .اهحبذ لبق ليئارسإ ريدختل ةلواحمو ةبعل ىوس

 هظحلي مل طسوألا قرشلا يف لصاف فطعنم 1408 .ةثلاثلا ةنسلا يف لصح

 ةنسلا كلت يف يتايفوسلا داحتالا ءالو لوحت ذإ .ملاعلا يف رخآ ناكم يأ يف دحأ

 معدي .خيراتلا كلذ لبق .عقاولا يف يتايفوسلا داحتالا ناك .رخآلا فرطلا ىلإ

 هبسكي ام كانه دعي مل هنأ ديب .حالسلاب اهدوزو اهب فرتعاو اهتأشن ذنم ليئارسإ

 هبساكم تحبصأو -لوفألاب ةذخآ ةيناطيربلا ةيروطاربمالا تناك ذإ- ةينويهصلا نم

 تءاج يتلا طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةديدجلا تاموكحلا ءاضرتسا يف نمكت

 دراوم ديدهتو .ةنصحملا ريغ ةيبونجلا هدودح نيمأتل .رامعتسالا ةرتف دعب مكحلل

 (Nikita فيشتورخ اتيكين .يعويشلا بزحلل لوألا ريتركسلا حرصف .ةيبرغلا طفنلا



YAةتس  aliبرحلا نم  

(Khrushchevددهت اهتدالو ذنم تأدب يتلا ليئارسإ وه ةنادإلا قحتسي نم نأب  

 تاورث ةحارصب بهنتو» ةيلايربمالا عم ةثطاوتم اهنأب دعب Lord اهمهتا مث اهناريج

 يف برعلا قوقح» معدي يتايفوسلا داحتالا ناك .ليئارسإ ريمدت الخ اميفو ةقطنملا

 (VY) .«قوقحلا كلت ىلع مهلوصح ىلإ يدؤت يتلا لئاسولا لكو «نيطسلف

 تايالولا تذخأ .1504 ةنس يفو :طسوألا قرشلا ىلإ ةدرابلا برحلا تلصو

 رازإلا لود مضي فلاحت لالخ نم ةقطنملا نع عافدلا ىلإ ناحمطت ايناطيربو ةدحتملا

 عارصلا ناك Ug .ةيبرعلا لودلا نم اهناريج عم .ناتسكابو ايكرتو ناريإ :يلامشلا

 ولكنألا نوططخملا عرش .لتكتلا اذه قيقحت ليبس يف ةبقع لكشي يليئارسالا يبرعلا

 تناكو .ةيرس ةميلس ةردابم قيرط نع ةبقعلا هذه ةلازإل يعسلا يف نويكيرمأ -

 ىلع ليئارسإ رابجإب يضقت (ALPHA Lill) وه يزمر مسا اهيلع قلطأ يتلا ةطخلا

 ناكو .اهعم برحلا ةلاح ءاهنإب برعلا دعو ءاقل ضرألا نم ةريبك عطق نع لزانتلا

 تناك اذإ - نييكيرمألا نم برقملا رصانلا دبع لامج ضرتفملا ةلأسملا هذه حاتفم

CIAنم ةريبك بساكم قيقحت يف لمؤي ناك يذلاو - هبالقنا يف ءودهب هتدعاس دق  

 ةيكيرمألا ةحلسألا نم تانحش وه عفديس يذلا نمثلا ناكو .اكيرمأ عم هنواعت

 .هتماقإل قوتت رصم تناك ام وهو (VV) بقنلا ربع يرب رسج ةماقإو .رصمل

 .رصانلا دبع ريكفت يف حوضوب حولت قرشملاو رصم نيب ةيداملا ةطبارلا تناك

 OV فشتكا دق .ةيلخاد تاحالصإ ءارجإب ًادعاو ةطلسلا ىلوت يذلا طباضلاف

 .ةدرابلا برحلا يف ةزاحنم ريغو .يبرع دلب رصم نأ حرصف هدالب دودح ءارو ملاعلا

 .يمالسإلاو يبرعلا نيملاعلا .زكرملا ةدحتم حلاصمو مامتها رئاود نع ثدحتي أدبو

 .رصم زكرم يف رصانلا دبع لامج فقيو .اهبلف يف رصم عقت ايقيرفإو

 ًاقافتا زجنأ اذإ .اهل يدصتلا يف أتقو عيضي ملف .همامأ رهظت تايدحتلا تأدب

 رادتسا مث .ةنس نيعبسو نينثا ذنم سيوسلا ةانقل اهلالتحا ءاهنإل ايناطيرب عم

 فرع يذلا يلامشلا مازحلا فلحب قارعلا قاحلإل ايناطيرب تالواحم طابحإل



 n“ (ةئيبلا) قايسلا

 ًاجزام .رمألا ئداب ءاكذب .ةيكارتشالا راكفألا ىنبت مث .«دادغب فلح» مساب كاذنيح

Lalةيرصملا ةينطولاو ةيبرعلا ةيموقلا عم . Lalهوربتعا دقف نويمالسإلا نوفرطتملا  

 هلايتغا تالواحم ىدحإ نم هتاجن ىدلو .هعدري مل كلذ نكلو .هلتق اولواحو ًاقيدنز

 لحيس رخآ ًارصان نكلو .رصانلا دبع لتق نوعيطتسي مهنأ» :ًاراركتو ًارارم نلعأ
 )١4( .«ةرمتسم ةروثلا !!هلحم

 ةيبرع ةيضق مهأ ًابيرقت لهاجت دقف كلذ عمو .هلوح مظاعتت اماردلا تأدب

 ىوتسمبو راصحلاب ظفتحا نيح يفف .نيطسلف يهو الأ :ًاريثأتو ةدح اهرثكأو

 امك .هايإ أعضاو ليئارسإ عم عارصلا ةدح ففخ دقف .ةيئادفلا ةطشنألا نم لدتعم

 نم رثكأ بلطي ناك يبرعلا عراشلا نكل .«ةجالثلا» يف .لوقلا نييسامولبدلل ولحي

 bina {Sieg برجل Leaps ازا دمت ليئازستا وسو رجس of زن: كلذ
 رصانلا دبع ىلع تطغض يتلا رومألا نمو .رامعتسالا ةدوعل رسج سأرو .نيطسلف

 .ًايركسع هتززعو اهدوجو تدكأ اهنأ ًاضيأ لب .ليئارسإ دوجو طقف سيل .رثكأ

 ةصاخلا يليئارسإلا عافدلا شيج نم تادحو تماق .نييئادفلا تامجه ىلع أدر

 ةفضلا ندم ىدحإ .هيبق يف طقف ةدحاو ةيلمع يفف .دودحلا ربع ةيباقع تاراغب

 زودناموك تادحو تفسن ۱۹٥١ ماعلا نم (لوأ نيرشت) ربوتكأ يف ترج .ةيبرغلا
 VA تلتقو .لزانملا تارشع (Ariel Sharon) نوراش Jud i دئارلا ةدايقب ةيليئارسإ

 لامش يف ةلوحلا ةريحب فيفجتب ليئارسإ تماقو .ىعدا امك دصق ريغ نع ًايندم

 نثتسي ملو .اهتعرزو حالسلا ةعوزنملا قطانملا تحلفو ايروس ردك يذلا رمألا .ليلجلا
 .ةطشنألا هذه نم رصانلا دبع

 ثيح سيوسلا ةانف يف (Bat Galim) ميلاغ تاب ةيليئارسإلا ةنيفسلا ترحبأ ذإ

 نويليئارسإلا ءالمعلا ماق ًاريخأو .ةيملاع ةحيضف اهيلع رصم ءاليتسا ببس

 ثادحإ قيرط نع كلذو سيوسلا ةانف نم ايناطيرب جورخ ةيلمع طابحإل تالواحمب

 ضيقلا ةيرصملا تاطلسلا تقلأف .ةماعلا تاسسؤملا بيرخت لضفب رصم يف ىضوف

 .ةنايخلاب اومهتا Lagg Gaa giia دحأ ىلع



 نييئادفلل همعد نم فثكف .لالذإلاب رعشو رصانلا دبع كلذ بضغأ دقل

 نييرصملا نيبرخملا نع وفعلا وأ ةيليئارسإلا ةنيفسلا نع جارفإلا ضفرو .نييطسلفلا
 امك .نجسلاب اومكحف ةيقبلا امأ .ةياهنلا يف ًاقنش نانثا مهنم مدعأ نيذلا دوهيلا

 ًاعيرس أدر نويروغ نب درف» ةيميلقإلا اهتايرغم نم مغرلا ىلع Lisi ةطخ ضفر
 اهنإ YALA ماع ذنم ةيماظن ةيبرع تاوق دض ةيماقتنا ةيلمع ربكأ تناكو :ًايساقو

 (طابش) رياربف نم نيرشعلاو نماثلا يف (اهمسا حبصأ اذكه) ةزغ ىلع ةراغإلا

 .نييلئارسإ agin ةينامثو أيرصم ًايدنج نيسمخو دحاو لتقم نع ترفسأ يتلا 0

 .برحلا وحن يلزانتلا دعلا تقلطأو

 ىلع ءادتعالاب رصان رمتسا ذإ .1500 ماعلا لالخ دعاصتي فنعلا ذخأ اذكهو

 تالالسلا دض ًافقوم ذختا يسايسلا ديعصلا ىلعو .ةيئادف تايلمعب ليئارسإ

 نيذلا -نييدوعسلاو .قارعلاو ندرألا يف نييمشاهلاك- ةمكاحلا ةظفاحملا ةيبرعلا

 ىلإ (Splat) ربمتمبس يف ةبرض هجو مث .ةددشتملا هتيلاكيدار نوضراعي اوناك

 نيدروم لالخ نم ةيتايفوس ةحلسأ عاتبا ذإ .ءاوس دح ىلع برعلا كولملاو ليئارسإ

 ةحلسأ لك نم رثكأ ةتافن تارئاطو عفادمو تابابد ىرتشا دقف (Czech) نييكيشت

 .ةعمتجم طسوألا قرشلا

 قرفم يف طحو يلامشلا مازحلا قوف يتايفوسلا داحتالا زفق ئجافم روطت يفو
 يف ليثم هل قبسي مل عضو ىلإ رصانلا دبع قّلح نيح يف .ةيقيرفإو ايسآ نيب قرطلا
 ةماركلاو ةدحولا ىلإ ةرشابم يبرعلا بعشلا وعدي ذخأو ؛ثيدحلا يبرعلا خيراتلا

 .رامعتسالا اهعنص يتلا دودحلا كلذب ًازواجتم رصانلا دبع ةياعرو رصم ةياعرب

 روهظب ديعب نمز ذنم أبنت دقف .ديدش قلقب رصان دوعص بقاري نويروغ نب ناك
 يبرعلا ملاعلا دحوي رخآ (Ataturk) كروتاتأ يأ ءريهامجلا ىدل ةيبذاج يذ يوق صخش

 تحبصأ :نويروغ نب لاقو .ةعقاو ةقيقح سوباكلا كلذ دسجت ةأجفو .برحلا لجأ نم

 قفدتملا ديدجلا حالسلا يرصملا شيجلا بعوتسي نأ لبق تقو ةلأسم ةيضقلا

 ذإ :ًامامت اهتحص هتءوبن تتبثأف .همادختسا مدع يف رذع هل دوعي ال مث نمو .ةرفوب



 ٤١ (ةئيبلا) قايسلا

 عساو ًاديودح ًالاتق ةيتايفوسلا ةحلسألا يقلت تلت يتلا ةتسلا روهشلا تدهش

 )0( .تائملا حاورأ تقهزأ يتلا نييئادف تامجهو .ةيماقتنا ًالامعأو .قاطنلا

 عضوف .رصم عم رمألا مسح ررق دق نويروغ نب ناك ١1901 ماعلا عيبر لولحب

 .يليئارسإلا عافدلا شيج ناكرأ ةئيه سيئر ناياد يشوم هيعبات عم نواعتلا ةطخ

 ةبيه نم طحلاو يرصملا شيجلاب ةميزه لازنإل .عافدلا ةرازو ريدم زيريب نوعمشو

 نم اهيمحتو حالسلاب اهدمت ىمظع ةلود وه هجاتحت ليئارسإ تناك ام لكو .رصان

 رركتملا اهضفر ببسب عوضوملا جراخ ةدحتملا تايالولا تناك .يتايفوسلا لخدتلا

 فصقب تدده يتلا ايناطيرب كلذكو .كرتشم عافد ةدهاعم دقعب ليئارسإ حارتقال

 اسنرف اهل ًافيلح تدجو دق ليئارسإ نكلو !ندرألا ىلع اهتامجه ببسب ليئارسإ
 ليئارسإ كراشت تناك يتلاو - رئازجلا يف ةيبرعلا ةيموقلا دض برح يف تناك يتلا

 .ةيكارتشالا اهراكفأ

 ويلوي YY يفف .ىرخأ ةهجاوم هيدل تناك ًارصان نكلو برحلل نويروغ نب رضح

 اسنرفو ايناطيرب عم ةدهاعم دقع ىلع تاضوافملا ءدب نم عيباسأ دعب يأ .(زومت)

 تاديدهت رثإو .ةانقلا ميمأت دحاو بناج نم نلعأ !سيوسلا ةانق ليقتسم نأشب

 نوييروألا حبصأ .رثازجلا يف اسنرفلو .قارعلاو ندرألا يف ايناطيرب ءافلحل رصان

 اسنرف تناك كلذك .ىمظع ةوق معد ىلإ ةجاحب تناك ليئارسإ نأ امك نكلو

 .ةدحتملا تايالولا ىه .ةقئاف ةوق معد ىلإ ةجاحب ايناطيربو

 رابتعالا يف ةذخآ رصانلا دبعب ةنوتفم (Eisenhower) رواهنزيإ ةرادإ نكت مل

 تناكو .ىتايفوسلا داحتالا عم اهدقعي ىتلا حالسلا تاقفصو ةزاحنملا ريغ هتاسايس

 رصم ىلع تضرع (Gamma) اماغ مساب ةيناث ةردابم يه اكيرمأل Joi ةبيخ رخآ

 نع ليئارسإ لزانت لباقم ءادعلاو برحلا ةلاح ءاهنإ رصم نالعإ اهبجومب يرجي

 .ب تريور .يصخشلا هثوعيم رواهنزيإ يكيرمألا سيئرلا لسرأ bl .ضرأ ةعطق



 ثحبل طيسوك قبسألا ةيلاملا ريزو ىساسكتلا (Robert B.Anderson) نوسردنأ

 ناك هنكلو .ضرألا نأشب لزانت يأ ميدقتل لباق ريغ نويروغ نب دجوف .ةقفصلا هذه

 حضوأ دقف رصانلا دبع امأ .نامز يأو ناكم يأ يف رصانلا دبع ءاقل يف ًابغار

 ؟دادغب فلح لجأ نم ليئارسإ عم ثحابتلاب ةفزاجملا مل :هلؤاستب ةيادبلا ذنم ةمهملا

 رخآ عورشم ىلع رواهنزيأ قفاو كلذ دعبو .نوسردنأ لابقتسا ضفر دقف يلاتلابو
 ةيأب رصانلا ديع لامجب ةحاطإلا ىلإ فدهي (Omega) غيموأ همسا ةيرسلا غلاب

 .(1١)لايتغالا ىوس ةليسو

 هركت تناك كلذ عم اهنكلو .رمألا عقاو يف .رصانلا دبع هركت نطنشاو تناك

 ةدحتملا تايالولا نوك مغرب .اذهلو .رصانلا دبعل اههرك نم رثكأ يبروألا رامعتسالا
 ةيأ عنم :هدافم يذلا اسنرفو ايناطيرب عم يثالثلا حيرصتلا ىلع ةعّفوملا فارطألا دحأ

 ميمأت رابتعا ىلع قفاوت مل اهنإف .ةوقلاب طسوألا قرشلا يف دودحلا رييغتل ةلواحم
 .رصم دض ةوقلا مادختسا رقت ملو .ةوقلاب دودحلا رييغتل ةلواحم ةانقلل رصانلا دبع

 رقتفت ًاعيمج اهنكلو .ةمزألا لح ىلإ اهلك فدهت ةيلودلا تاردابملا نم ةلسلس تلاوت مث
 تعنقأو اهئافلح ىلإ تأجلف هدح اسنرف بضغ غلب ًاريخأو .(ذيفنتلا ةيلآ) نانسألا ىلإ

 لود ثالث نع نولثمم (لوليأ) ربمتبس YE يف aby اذكهو .اهوذح وذحت Ob ايناطيرب

 اذه بجومبو .سيراب يحاوض ىدحإ (Sevres) هيرفيس يف ةيرسلا غلاب ًالوكوتورب

 ًاغوسم يطعت كلذبو .سيوسلا ةانق ىلع موجهلاب ليئارسإ رهاظتت لوكوتربلا
 ًايوج Lacs نويليئارسإلا ىقلتي لباقملابو .اهتيامح ةعيرذب ةانقلا لالتحال نييبروألل
 (1Y) .ناريت قئاضم حتفو ءانيس يف يرصملا شيجلا ريمدتب اهتاوق مايق ىدل ًايرحبو

 «ءانيس ةلمح» مساب ليئارسإ يف ةفورعملا ةيناثلا ةيليئارسإلا ةيبرعلا برحلا تبشن
 ربوتكأ نم نيرشعلاو عساتلا رجف يف «يثالثلا ناودعلا» مساب ةيبرعلا نادلبلا يفو
 دعب ىلع عقاولا «Mitla pass» التم pos يف ةيلظملا ليئارسإ تاوق تلزن .(لوأ نيرشت)

YEاسنرفو ايناطيرب تنلعأ .ًافلس اهيلع قفتملا ةعيرذلا بجومبو .لانقلا يقرش اليم  
 تقرتخا هسفن تقولا يفو .عقوتم وه امك رصم هتضفر يذلا يئاهنلا امهراذنإ

 اهريس تعباتو اهبونجو ءانيس طسو يف ةيرصملا طوطخلا ةعردملا ناياد تاليكشت



۳ (aal) قايسلا 

 رماع ميكحلا دبع دمحم لارنجلا بيصأف .رصم لبق نم لتحملا ةزغ عاطق ربع

 ليئارسإ راصتنا ناك .عجارتلاب هدونج رمأف علهلاب يرصملا شيجلا ناكرأ ةئيه سيئر

 ىداهتت ةيسنرف -ولكنألا ادامرألا تناك .اسنرفو ايناطيرب تعقوت امم عرسأ- ًاعيرس

 طغضلا تحت نوحنرتي نويناطيربلاو نويسنرفلا ةداقلا ناك نيح يف رحبلا يف

 ىعدا يذلا تقولا يف (يناث نيرشت) ربمفون نم عبارلا ىتح وزفلا أدبي ملف .يملاعلا

 .مهتويب نع عافدلل LLAS اوعجارت لب ءانيس نم اودرطي مل مهنأ نويرصملا هيف

 ةيرسكع ةيلمع (يزمرلا اهمسا وه اذه) (Musketeer) ريتيكسم ةيلمع دعت

 عمو .ةانقلا عابرأ ةثالث لالتحا ةداعإ مث .يرصملا شيجلا تتشت ذإ .ًامامت ةحجان

 ةيفاقثلا تاقورفلاو ةدرابلا برحلا تفتخا ذإ .ةيثراك ةيسايسلا جئاتنلا تناك كلذ

 تحت اسنرفو ايناطيرب ةميزع تطبثو .موجهلا ةنادإ يف يلودلا عمتجملا دحوت ىدل

 تبحسناف .ةيتايفوسلا خيراوصلا ديدهتو .تابوقع ضرفب يكيرمألا ديدهتلا طغض

 .دبألا ىلإو ًايئاهن طسوألا قرشلا نم امهمالعأ تلزنأو .يزخلا لايذأ رجت امهتاوق

 قئاضمو ءانيس لك ىلع نورطيسي اوناك نيذلا نويليئارسإلا نكي مل لباقملابو

 يسورلاو يكيرمألا لئاهلا طغضلا نم مغرلا ىلع ذإ .مهرمأ نم ةلجع يف ناريت

 ةعطاقملا ةيحض .اهفصوب يلود فطاعتب عتمتت تلازام تناك دقف .هل تضرعت يذلا

 يفو .ليئارسإ لخاد يوق معد نم نويروغ نب هاقلي ناك ام ىلإ ةفاضإ .باهرإلاو

 هلوبق طبر هنإف .ءانيس نم هتاوق بحس ىلإ ةيعادلا بلاطملل عضخي ناك نيح

 نم ليئارسإ ةيامحو ناريت قئاضم نم روبعلا ةيرحب تانامض ىلع هلوصح ةرورضب

 ناودعلا اهلظ يف رصم تسرام يتلا ةندهلا نإ :ًالئاق حرصو .ةيدودحلا تاراغلا

 .تتام دق ليئارسإ ىلع

 (Abba نابيإ Li اهلالخ لواح .روهش ةدمل قانعألا رسك ةيسامولبد كلذ عبت

 ًادهاج ةدحتملا ممألاو ةدحتملا تايالولا ىلإ ضوفملا يليئارسإلا ريفسلا ( ع7

 .ةصوقنم ريغ هدالب حلاصم نيمأتل



 ادنك ةيجراخ ريزو لهاك ىلع لب .نابيإ قتاع ىلع قلي مل ذاقنإلا رود نأ ديب

 عيمج لبق نم ًاقوثوم هفصوبو (Lester Mike Pearson) نوسريب كيام رتسيل

 كشلا اهيلإ قرطتي ال aS -نييبروألاو نييليئارسإلاو برعلا- ةلصلا ols فارطألا

 ةدحتملا ممألل ةعبات تايسنجلا ةددعتم ئراوط تاوق داجيإل ًاروصت نوسريب حرط

(UNEF)موهفملا كلذ قبط مث .رصم نم يسنرفلا-يناطيربلا باحسنالا ةبقارمل  

 نم ةعومجم نم تاوق رشن ةركفلا هذه نمضتتو .ءانيس يف ةيليئارسإلا تاوقلا ىلع

 ةلطملا خيشلا مرشو ةزغ عاطق يف .ةيليئارسإلا -ةيرصملا دودحلا لوط ىلع لودلا

 ةدايسل ًادييقت اهربتعا ذإ .عقوتم وه امك ةركفلا رصان مواق .ناريت قئاضم ىلع

 . اهناودع ىلع ليئارسإل ةأفاكمو رصم

 ةيلودلا ةوقلا هذه درطي نأ رصان لوخت اهنأل اهيلع ضرتعا نويروغ نب كلذكو
 . ًايسانم كلذ ىأر ىتم

 ريزو نيب امهدحأ - ةينلا ييفاص نيقداص نيقافتاب هذه ةبقعلا يطخت مت دقل

 (Golda ريئام دلاوغو (John Foster Dalles) سالاد رتسوف نوج اكيرمأ ةيجراخ

(Meirدلوش رمه دعوو .ليئارسإ ةيجراخ ةريزو  (Hammarskjold)رصانلا دبع  

 ةيمومعلا ةعيمجلا ةسارد دعب نكلو ئاروطلا تاوق جارخإ يف قحلا رصمل نوكي نأ

 سالاد دعوو .اهتمهم تزجنأ دق مالسلا ظفح تاوق تناك اذإ اميف ةدحتملا ممألل

 ىلع راصحلا ضرف ةداعإل ةيرصم ةلواحم ةيأ ريتعت فوس ةدحتملا تايالولا نأ

 بجومب سفنلا نع ًاعافد هيلع درت نأ ليئارسإل قحي ايبرح ًالمع ناريت قئاضم

 ةطاحإب ريثام تدهعت ةلاحلا هذه لثم يفو .ةدحتملا ممألا قاثيم نم 0١ ةداملا

 قافتالا اذه ىلإ كلذك اسنرقو ايناطيرب تمضنا .اهاياونب املع ةدحتملا تايالولا

 ايلاطيإو اكيجلبو ديوسلا لثم - ةيبرغلا لودلا نم ددعو ادنك ىلإ ةفاضإلاب

 امدنعو .ةزغ ىلإ ةيرصملا تاوقلا تداع امدنع ةطيسب ءاطخأ تثدح .ادناليزوينو

 تاوق تناك ۱۹۵۷ ماعلا نم سرام ١١ لولحب نكلو .ةندهلل همعد سالاد ررك

 (VA) .ءانيس رداغ دق يليئارسإ cain رخآو .اهعفاوم تذخأ دق ةيلودلا ئراوطلا



 0 (ةئيبلا) قايسلا

 ةايحلل ةتباثلا ةمسلا لكشي يليئارسإلا- يبرعلا عارصلا لظ .هلك كلذ لالخ نمو

 نيرشعلا نرقلا تاينيرشع يف يلحم عازن نم هقاطن عستا ذإ .طسوألا قرشلا يف

 يف ًاعازن حبصأو .نرقلا كلذ تاينيعبرأ يف اهلك ةقطنملا لمش نأ ىلإ هتاينيثالثو
 -يبرعلا عارصلا نم ةفلؤملا ةئيبلاو قايسلا رصانع تمأتلاف .نرقلا تاينيسمخ

 يتلا ةرارملاو .اهتاحجبتو ليئارسإ فواخمو ىمظعلا ىوقلا نيب سفانتلاو .يبرعلا
 .نيقيرفلا سوفن رصتعت

 .لصأتم ثوروم رارقتسا مدع ىوس سيل وهف اشن دف ديدج عضو كانه ناك نإو
 .ةرارش رغصأ اهيهلت .لاعتشالل ةلباق ةلاحو

 ةنخاس بورح / ةدراب بورح

 نأ ةيرصملا ةياعدلا تعاشأ دقف .نيفرطلا الك ١5035 لا برح تدافأ دقل

 هدحو مزه ذإ .برحلا يف ًايركسعو ًايساسأ ًاراصتنا ققح دق رصانلادبع
 رصم يدحت عطتست مل يتلا .ليئارسإ دض يملاعلا يأرلا دشحو .نييلايربمإلا

 حبصت نأ نكمي .رييغتلا وأ فرصتلل لباقلا ريغ اهكلامل سيوسلا ةانق ةدوعبو .اهدحو

 )19( .ىمظع ةيملاع ةوف نكت مل نإ .ةيميلقإ ةوف رصم

 نم لقألا ىلع تاونس رشع مهل تبلج برحلا نأ اودقتعاف نويليئارسإلا امأ
 ًاسرد برغلا يليئارسإلا عافدلا تاوق تنقلو .ةيمنتلا نم بلص دقع وهو .ءودهلا

 نم جاردتسالاب ولو اهقيزمتو اهلافغتسا نكمي ال ةعفاو ةخسار ةقيقح ليئارسإ نأب

 تاقالع تأشن اهنم ًالدب لب .اماغ الو افلأ ططخ كانه دعي ملو .ىربكلا ىوقلا لبق

 .ناريإ نم طفنلا ىلع لوصحلاو .ةيقيرفإو ةيويسآ نادلب نيبو اهنيب ةعساو ةقيثو

 جاريملاو (Mystere) ريتسيملاو (Ouragan) ناغاروأ- ةمدقتم ةيبرح تارئاط ىلعو

 .اسنرف نم-(1128ع)

 وهو .نمألا ناديم يف ًالدج هرثكأو زاجنإ أرجأب ليئارسإ نويسنرفلا دعاسو
 .ةيبونجلا (Dimoma) ةنوميد ةنيدم برق يوونلا لعافملا

 ذإف . 1507 ماعلا برحل ةيبلس بناوج كانه .ةيباجيإلا تافاضإلا هذه بناج ىلإ

 طغضلا نم فوخلا نإف اهتعاربو ةيركسعلا ليئارسإ ةعاجشب نييلئارسإلا ةقث تناك



 نايكلا» نأ كشلل ًالاجم عدي ال امب ندودقتعي برعلا لظو .كلذك مظاعت دق يملاعلا

 اذ هنكلو .ةيناودع ةيلايربمإ ةادأ هنأو .ًادج ضيغبو توقمم (ليئارسإ) «ينويهصلا

 ةلوجلا نأ كش الف .ىلوألا نم حجنأ ةيناثلا ةلوجلا تناك ام اذإف ةفيعض ةيجولويديأ

 (Vo) .ةلوجلا هذه ضوخ الإ رصانلا دبع ىلع امو رصنلا ققحتس ةثلاثلا

 «سيوسلا رذاتت» ةيحض عقي مل رصانلا دبع نأ ليئارسإ ظح نسح نمو

 دي ىلع مزه دق يرصملا شيجلا نأ ملعي وهف .ةيرصملا هتياعدب عدخني ملو .يبرعلا

 ردق رخأتت نأو دب ال اهل جور امهم ىرخأ ًابرح نأو .يليئارسإلا عافدلا تاوق

 ىقبأو .ةيلودلا ئاروطلا تاوق عم نواعتف .ءايوقأ برعلا حبصي نأ ىلإ عاطتسملا

 ةيأ نود ناريت قئاضم ربعت ةيليئارسإلا نفسلا تراصو .ءانيس يف اهنم ةيزمر ةوق

 تاباطخ مغرب ةجالثلا ىلإ ةيناث نآلا ةينيطسلفلا ةيضقلا تداعو .تاقياضم

 .ةنانطلا ةينوادعلا رصانلادبع

 نم ةيلاكيدار رثكأ ةطلخ قيقحت ىلإ هتاقاط رصان سرك كلذ نم ًالدبو
 بزحلا تاكرح نم ةلسلس ةماقإو -ةيرصانلا يهو الأ- ةيموقلاو ةيبرعلا ةيكارتشالا

 دوهجلا هذه طعت ملو .يرصملا داصتقالا يف ةزفق قيقحتو ريهامجلا ءايحإل دحاولا

 داحتالا وحن أليم رصان دادزا حاجنلا نم سأيلا ببسبو . اهنم ةليلق ةلق ىوس ًارامث

 هامسأ يذلا عارصلا كلذ - طسوألا قرشلا كولم عم هعارص دعصو يتايفوسلا

 .«ةيبرعلا ةدرابلا برحلا» ب :ءاملعلا دحأ

 ةروثلا يف اهتورذ تغلب .تاريجفتو .تالايتغاو .ةبقاعتم ةفينع تابالقنا تثدح

 يدافت مت دقو .ندرألاو نانبل يتموكحب ةحاطإلا a glag AOA ماعلا يف ةيقارعلا

 ايناطيرب رواهنزيإ درط امدنع يبرفلا يركسعلا لخدتلا لضفب ةيندرألا ةموكحلا

 ًأادبم» يهو همسا لمحت ةديقعب كلذ نع مجانلا غارفلا ءلمل ىعسي ذخأو اسنرفو

 دلب يأ نع عافدلاب ًادعاصف نيحلا كلذ نم اكيرمأ تدهعت ذإ .«غارفلا ءلمل رواهنزيا

 )19( .مهزربأ نم رصم تناك نيذلا .اهئافلح وأ ةيعويشلا ديدهتل ضرعتي يطسوأ قرش



 في (ةئيبلا) قايسلا

 ةيكارتشا ديدجلا ماظنلا ىنبتو .ايروسو رصم نيب ةدحولا قيقحتب ًالهذم ًازاجنإ

 مسالا وهو) ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا تدسجو .يتايفوسلا طخلل ةيدؤم .ةفرطتم
 ةنسلا يف رصانلا دبع أشنأو .ةيلاكيدارلا Ay pall لثملا (هذه ةدحولا ىلع قلطأ يذلا

 اهمازتلا نع تربع يتلا ىفنملا يف ةموكحلا نم عون وهو .ةزغ يف ًانايك ةيلاتلا

 AAT ماعلا يف هزاجنإ جوتو .ةيقيقح ةطلسب اهعتمت مدع مغر ةينيطسلفلا ةيضقلاب
 يف يلاعلا دسلا clin عورشمل يتايفوسلا داحتالا نم ليومت ىلع هلوصح لضفب

 تمع «تامارهإلا ءانب ذنم طسوألا قرشلا يف ةيسدنه ةرثأم ربكأ» دعي يذلا ناوسأ

 يف يبرغلاو يفرشلا برعلا يفصن طبر لضفبو .يبرعلا عراشلا ةوشنلاو ةحرفلا

 لامآلا تداع .ليئارسإ ىلع قانخلا قييضت ىلإ ىدأ يذلا رمألا .ةدحاو ةلود راطإ

 .هلك كلذ لهاجت رصانلا دبع عطتسي ملو .ايركسع نيطسلف ريرحتب تاعقوتلاو

Lapadبرحلاب ديدهتلا ىلإ 197١ ماعلا يف ايروس تضرعت امدنع . (YY) 

 دودحلا لوط ىلع حالسلا ةعوزنملا ةقطنملا ةحالف ليئارسإ ةلواحمب ديدهتلا أدب

 شيجلا ةيعفدم تدرو ةيليئارسإلا تارارجلا ىلع رانلا نويروسلا قلطأ .ةيلامشلا

 عافترا ىدلو .ليئارسإ ىلع ةلطملا نالوجلا تاعفترم يف عقاوملا ضعب فصقب يليئارسإلا
 وزفل ططخت ليئارسإ نأب رصانلا دبع ربخأو يتايفوسلا داحتالا لخد كاكتحالا ةرارح

 .ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا ديع (طابش) رياربف YY وه ًاخيرات ددحو ايروس

 تقولا اذه راتخا هنكلو لبق نم ةلئامم تاريذحت ىقلت دق رصانلا ديع ناك

 امهيف امب نايرصم ناءاول عفدناف .يبرعلا ماعلا يأرلا ةدح عافترال ًارظن كرحتيل

 ةرداغم بوجوب ًاملع ةيلودلا ئراوطلا تاوق تطيحأو .ءانيس ىلإ عبارلا عردملا ءاوللا

 .ةيئادع لامعأ عوقو ةيشخ ةعاس VE نوضغ يف ءانيس ةريزج هبش

 يف ةبابد نيثالث ىوس اهل نكي مل يتلا .ليئارسإل ًاعئار تالضعلل Lape ناك
 نويسامولبدلا حرص نيح يف نونجب شيجلا رفنتساف .ةيامح نود بونجلا
 يأ ىلع ةيبرح دوشح ةيأ دوجو مدعب ةيبنجألا تاموكحلا اونئمطيل نوييليئارسإلا

 تبحسنا امدنع .(راذآ) سرام علطم ىتح Lille رتوتلا لظو .رصم وأ ايروس نم



ol pailاهتلخد امك ءودهب ءانيس نم ةيرصملا ( (VTقلطأ يتلا ةرتفلا هذه تيبس  

 رطعلا يوارحصلا تابنلا مسا ىلع (اماتير) مسا يليئارسإلا عافدلا شيج اهيلع

 دبعل رصن نم لقأب سيل وه ام تققحو .ليئارسإل ًاحرج (ةيربعلاب (rotem ميتور
 . 1951 ماعلا يف .ةحضاو اهسوردو ناهذألا يف ةيح اهاركذ لظت فوسلو .رصانلا

 ةيبرعلا ةيروهمجلا ةياكح يف ءانثتسا درجم اتناك «اماتير»و ناوسأ دس نأ ديب

 تذخأ ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا نإ ذإ .نكت مل اهنأ رصانلا دبع ىنمت يتلا ةدحتملا

 ةزجاعلا رماع ميكحلا دبع ريشملا ةرادإب ايروس يف ةكرتشملا ةموكجلا لظ يف ككفتت

 تنميهو .شطبلاو ملظلاو داسفلا رشتنا 429.1401 برح يف هتالارنج زجعك

 ًابضغ نويروسلا طابضلا ظاشو ايديلقت حتفنملا يروسلا داصتقالا ىلع ةوقب ةلودلا

 ربمتبس يف طابضلا ءالؤه نم AG تماقف .ةطلسلا رطأ جراخ مهسفنأ اودجو ذإ

 حجات بالقناب دسألا ظفاحو ديدج حالص مهنيب نمو (VAT ماعلا نم (لوليأ)

 ىلإ اولحرو ةرئاط يف هتثيهو pale Jamg (YE) ةدحولا نع ةيروس لاصفنا اونلعأو

 ىوس ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا ىركذ نم مهل قبي ملو .ةعرسلا هجو ىلع ةرهاقلا

 .دحاو بناج نم رصم هب تظفتحا يذلا اهمسا

 .رصانلا دبع ةايح يف رادحنالا ةيادب لاصفنالا ةلحرم تناك

 لخدو -ةنسلا كلت يف ركسلا صمن ضرم نم يناعي راصو- هتحص تلتعا دقف

 هيف امب ةيلاكيدار نكت مل رصم نأ ىري ناك يذلا فيشتورخ عم ةفصاع تاقالع يف

 ةرتفلا هذه بلق يف ةئيضملا ةديحولا ةعقبلا نإ .راهني دلبلا داصتقا ذخأو .ةيافكلا

 ف نوج ةرادإب ةدحتملا تايالولا عم ةيرصملا تاقالعلا نسحت لضفب تناك ةكلاحلا

 .ةديدجلا (John F.Kennedy) يدتيك

 ةلعاف نوكت نأ نكمي ةرزجلا نأ ىري GALS ناك .يمادصلا رواهنزيأل ًافالخو
 دبع جارخإو طسوألا قرشلا يف يتايفوسلا ذوفنلا ءاوتحا يف اصعلا نم رثكأ ةرثؤمو

 .ةلكشملا نمرصانلا



 44 (ةئيبلا) قايسلا

 (Chester Baules) زلواب رتسيشت هامسأ امك «روظنملا ريغ حالسلا» مادختسابو

 فصن تانحش رصانلا دبعل نطنشاو تمدق يدنيك ةرادإ يف نيلوؤسملا رابك دحأ

 «رارجلل نوفركيملا كرتيل» هل زفاحك ىرخألا ةيساسألا علسلاو حمقلا نم ةيونس

 نم بحسنا رصانلا دبع نأكو ادب ذإ .نمزلا نم ًانيح ًاحاجن ةسايسلا هذه تققح

 (ةيرصملا) ةيلحملا نوؤشلا ىلع رثكأ زكري ذخأو ةيبرعلا- ةيبرعلا تاسايسلا ىضوف
 ررحتلا تاكرحل رصم معد نأ نم مغرلا ىلع اكيرمأو رصم نيب راوحلا باب حتفناف

 .اهقرؤي ناك زايحنالا مدع ةكرحل اهمعزتو .ايقيرفأ يف ًاصوصخو ةلتاقملا ينطولا

 ىلإ رصانلا دبع بتك ذإ .نيسيئرلا نيب تالسارملا يف رهظ لوحتلا اذه ليلدو

 همالك ًاسبتقم يدنيك هيلع درو «اننیب اميف تافالخ كانه لظتس» :لوقي يدنيك
 امك .«اهزواجتت ال دودح نمض تافالخلا هذه يقبيس لدابتملا مهافتلا نكلو» :ًالئاق

 تناك يتلا رصمل اكيرمأ اهتمدق يتلا تادعاسملاب تاقالعلا يف نسحتلا اذه رهظ

 VATY .(Y0) ماعلا يف يرصملا بعشلا نم 4٠ معطت

YIكاذ يف ةثراكلا روذب ترذب دق 1477 ماعلا يف تعقو ىرخأ ًاثادحأ نأ  
 رصانلا دبع ةايح يف بئاصملا روذبو .ةيرصملا- ةيكيرمألا تاقالعلا يف جارفنالا

 ىصقأ يف ديعبلا دلبلا كلذ مامإ .ردبلاب حيطأ ذإ .نميلا ةلكشم يه كلت .امومع

 دبع لارنجلا ةدايقب رارحألا طابضلا نم ةعومجم دي ىلع .ةيبرعلا ةريزجلا بونج

 لوصحلا ءارو ايعس ضايرلا ىلإ ردبلا برهف (Abdullah al-Sallal) لالسلا هللا

ees leقاض درمتل ةيذؤعسلا  Lal.لالسلا  aaaةرهاقلا ىلإ هنجتا : 

 ببسبو .ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا ككفت ببسب حنرتي لازام رصانلا دبع لالسلا دجو
 .رابكلا هشيج طابض ضعب ءالو لوحت نم هتيشخ ىلإ ةفاضإ .ةيداصتقالا هتاسايس رايهنا
 .ًاعقاو أرمأ رصانلا دبع حنم دق .لالسلا تاوقل يكيتكتلا معدلا ميدقت ناكف

 ةميزه لازنإلو هشيج مامتها لاغشإل ًامئالم ناكم نميلا نأ أردقم كلذ لبقف

 امأ .اهكابرإو نميلا يف ةيناطيربلا ةرمعتسملا جارحإلو يدوعسلا هسفانمب ةلهس



 ةمزأ ببسب هب ملأ يذلا ريخألا كابرإلا نم ماقتنالل ًاقاوت ناك يذلا فيشتورخ

 (TX) .هذه رصانلا دبع ةوطخ كراب دقف .ةيبوكلا خيراوصلا

 ةكيشولا مانتيف برح ىمست نأ نكمي ثيحب ًادج ةفينع ةيثبع ةطرو تأدب اذكهو

 sogis ثثجلاو .ةينيتور ةروصب نومدعي ىرسألا ناك ذإ .ةلوهسب (TV) ءاكيرمأ نمي»

 يف ةيكلملا نزاخملا فصقت ةيرصملا تاوقلا تناكو .دوجولا نم حسمت اهلمكأب ىرقو
 .ماسلا زاغلا يبرع شيج مدختسي خيراتلا يف ةرم لوألو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 نييعجرلاو نييمدقتلا نيب ةدرابلا برحلا تلعشأ دق نميلا برح نأ ىلإ ةفاضإلاب
 .ةيكيرمألا - ةيرصملا تاقالعلا يف ريصقلا لسعلا رهش وفص تركع دقف .برعلا

 يتايفوسلا داحتالا للستل تايادب نميلا يف رصانلا دبع لخدت يف يدنيك ىأر دقف

 ثرووسلإ صاخلا هطيسو لالخ نم رصأ كلذل .ةيبرعلا ةريزجلا هبش بونج ىلإ

 هبجومب ةيدوعسلا فقوتت قافتا ىلإ لصوتلا ةرورض ىلع (Elsworth Banker) ركناب

 تقفاو نيح يف نكلو .نميلا نم اهدونج رصم بحستو ردبلا مامإلا معد نع

 رّدحف .نميلا ىلإ تاوقلا نم ًاديزم تلسرأو دهعلاب تثكن دق ةرهاقلا نإف .ضايرلا
 هلايتغا نم رهش نم رثكأ لبق يأ .(لوأ نيرشت) ربوتكأ نم رشع عساتلا يف يدنيك

 ةدحتملا تايالولا هيف دعابتت عضو ىلإ الإ يدؤي نل ..طابترالا كف رايهنا نإ» :ًالئاق

 (YA) .«ابراقتت نأ نم Yay ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلاو

 دقف اذه عمو - ةبآكو ةيلازعنا رثكأ حبصأ دق يبرعلا عضولا نأ دحأ كردي مل

 .ةيدو رصم عم هتقالع نكت مل يذلا قارعلا يف مكاحلا ماظنلا طقس ذإ .كلذك ناك

 دي ىلع صاصرلاب ايمر مكحلا ةداق لتق ثيح ًافينع ًاطوقس VAW رياربف يف
 ايروسو رصم نيب ةيثالث ةدحو نع ثيدحلا رفسي ملو .ثعبلا بزح ييلاكيدار

 .بسحو روتسد ةدوسم نع ىوس قارعلاو

 .يقارعلا شيجلا نم رصانلا دبع عم نوفطاعتملا درط امدنع مد مامح ثدحو

 .(زومت) ويلوي يف بالقنا ةلواحم ضاهجإ رثإ يروسلا شيجلا نم مث نمو



 0١ (ةئيبلا) قايسلا

 .ةعطاقتم نارين ةيحض اوعقوو .اومدعأو SLL لتق

 ًادج ةميقسلا ةيرصملا ةيجراخلا تاقالعلاو .تادحألا هذه fil ناك امف

 ذإ .نييليئارسإلا بولق ىلع رورسلا لخدت نأ الإ ًامومع ةيبرعلا - ةيبرعلا تاقالعلاو

 ةيروهمجلا ككفت ببسب ًاديعب ةثلاث ةيليئارسإ ةيبرع برح بوشن رطخ حبصأ

 تانيمطتلا نع ًالضف .نميلا عقنتسم يف رصانلا دبع شيج قرغو ةدحتملا ةيبرعلا

 نيبو اهنيب تاقالعلا ىلع أرط يذلا نسحتلا لضفب ةدحتملا تايالولا نم تءاج يتلا

 معدي نوعتمتي اونوكي مل نيذلا نييروهمجلل ًافالخو .يدنيك نم ةردابمب ليئارسإ

 سيئرلا نإف :ليئارسإ عم أريثك نوفطاعتي اونوكي مل نيذلاو .نييكيرمألا دوهيلا ةيبلاغ
 تاوصألا ىلإ ةيسائرلا تاباختنالا يف جرحلا هحاجنب نيدي ناك ديدجلا يطارقميدلا

 :ريئام ةيجراخلا ةريزول لاف دقف .ةرارحب ةيدوهيلا ةلودلا نع ملكتي ناكو ةيدوهيلا

 .ايناطيرب عم اهتقالعب اهتنراقم نكمي ليئارسإب ةصاخ ةقالع ةدحتملا تايالولل»

 ىلإ عراستس ةدحتملا تايالولا نإف وزغ ىلإ ليئارسإ ضرعت لاح يف هنأ دقتعأو

 VO ب اهنمث ردقت ةحلسألا نم ةقفص ليئارسإ عيبب مازتلالا اذه دسجت دقو .ءاهمعد

 (YA) .وج - ضرأ كوه خيراوصل ةصصخم اهنم ةثلاثلا ةعفدلا .رالود نويلم

 ةرادإ نكت ملف .تاكاكتحا نم ةيكيرمألا - ةيليئارسإلا تاقالعلا لخت مل كلذ عمو

 اهتالواحمو .ةيليئارسإلا ماقتنالا ةسايسل رواهنزيإ ةرادإ نم ةضراعم لقأ يدنيك

 قلقي ناك ام رثكأو .نينيطسلفلا نييئجاللا ةدوعل اهتضراعمو ندرألا رهن ليوحتل

 .يوونلا ليئارسإ جمانرب وه راشتنالاب ةيوونلا ةحلسألل حامسلا مدعب مزتلملا يدنيك

 خيراوص بيكرت ىلع برعلا ةيراطشنا داومل ليئارسإ جاتنإ زفحي نأ ىشخي ناك ذإ

 دبع عرذت دقف .ليئارسإ ىلإ ةيقابتسا ةبرض هيجوت ىتح وأ .مهقطانم يف ةيتايفوس

 ًانيعتسم هخيراوص ةعانصب عرشيل ةضرتفملا ةيركسعلا ليئارسإ ةردقب رصانلا

 هنأب ةرركتملا ليئارسإ دوعو حجنت ملو .سورلا نم الدب نيقباس نييزانو ناملأ ءاملعب

 لاخدإ يف ىلوألا ةلودلا نوكت نل اهنأو .ةنوميد يف ءيسي وأ رضي ام حشري نل

 دقف .يكيرمألا سيئرلا فواخم ةئدهت يف .طسوألا قرشلا ىلإ ةيوونلا ةحلسألا



 اكيرمأ مازتلا لكب رظنلا داعأ الإو روهش ةتس لك لعافملا شيتفت ةرورض ىلع رصأ

 هذه كوه خيراوص هيلع ضرعو .نواعتلا نويروغ نب ضفر ام اذإ ليئارسإ نمأب

 يف لخدت ةيوونلا ليئارسإ عيراشم نإ SB لداجي نويروغ نب ناكو .نواعتي هاسع

 ترشنو .رخآ تسوكولوه ثودح مدع نمضتل ةليسو لضفأ اهنإو .اهتدايس قاطن

 )٠١( .انوميد Jelia لوح كوه خيراوص

 هب مستي ام لك مغر ١501 ماعلاو ۱۹٤۸ ماعلا كرحم نويروغ نب دعي مل .نكلو

 .سأر ةبالصو .ددشتو .دلجو ةسامح نم

 اسنرف عم تفلاحتو اكيرمأ عم اهتاقالع تنسح دق ليئارسإ نأ نم مغرلا ىلعف

 وتيغ درجم نويروغ نب رظن يف ودبت تناك اهنإف ايسآو ةيقيرفإ عم طباور تأشنأو

 ةوق دادزت ةيبرعلا ةيروهمجلاف» .ةيميلقإ ةوق نوكت نأ ىلإ ىقرت ال ةفوشكمو ةلوزعم

 (Charles de لوغيد لراش يسنرفلا سيئرلل لاق امك «ةيتايفوسلا ةحلسألا لضفب

(Gaulleةنس نوضغ يف هنأ رصانلا دبع دقتعيو» :ًالئاق فاضأو 157١. ماعلا يف  

 لاق دقف .ءانندم فصقيو انتاراطم اهيف رمدي ةفطاخ برح نش عيطتسي نيتنس وأ

 ثيح ١1977 ماعلا يف (زومت) ويلوي ةروثب تالافتحالا ءانثأ ايهابتم رصانلا دبع

 اهفادهأ بيصت نأ خيراوصلا هذه عيطتست» :ةرهاقلا عاروش يف هخيراوص ضرع

 امدنع ةيناث علهلا هباصأ امك .علهلاب يليئارسإلا ءارزولا سيئر بيصأف توريب بونج

 ةيثالث ةدحو نوميقي فوس مهنا :يلاتلا (رايآ) ويام يف قارعلاو ايروسو رصم تنلعأ

 .ةثالثلا راطقألا نيب

 ديدهتلل ضرعتن اننإ» :الئاق بيبأ لت يف اكيرمأ ريفس ذئدنع نويروغ نب رذحف

 ةردف قمح ام اذإو ليئارسإ دض برحلا ىلإ وعدي رصانلا دبعف .موي لك ريمدتلاب

 1-۷ خيراوص نم رثكأ نكت مل رصم خيراوص نأ عقاولاو .«مالسلا انيلع أرقاف .ةيوون

 قفو كلذو .«نينس عضب لبق تايلمعلا ناديم لخدي نل .ًالشاف ًافلكم ًاعورشم دعت»
 فلاحت ىوس نكي مل ديدجلا يبرعلا فلاحتلا نأو .ةيكيرمألا ةيتارباخملا رداصملا

 .نيروغ نب ىلع ركذي ريثأت هل نكي ملف .فئاز



oY (aal) قايسلا 

 ضرأ - ضرأ خيراوص جاتنإ عورشم زاجنإل (French Marcel Dassault) ةيسنرفلا

 .(TV) ۱۹۵۷ وأ ۱۹٦٩ ماعلا يف يأ .نيحلا كلذ ذنم نينس عضب نوضغ يف

 1۳۹ اهلوط ةيداعم دودحي طاحم دلب يهف .قلقلل عاود نودب ليئارسإ نكت مل

 ناريت قئاضم يف راحبإلا ىلع ًاراصح ضرفت نأ لبقتسملا يف رصمل نكميو

 تغلبو .ليئارسإ نع هايملا عطقت نأ ندرألا رهن عبانم ىلع رطيست يتلا ايروسل نكميو

 غلبم وهو - ايونس رالود نويلم ATA يلاوح حالسلا ىلع نيعمتجم برعلا تاقفن

 ةسمخ اهيدل حلستلا ةينازيم تفعاض اهنأ مغر ليئارسإ هقفنت ام فعض يواسي

 ىوس ةيداعم نارينب نييليئارسإلا نييندملا نم لتقي مل هنأ نم مغرلا ىلعو .فاعضأ

 ٠۹٤۹ نيب ام ةرتفلا ىف EAT لتق نيح ىف .۱۹1۷و ۱۹۵۷ نيماعلا نيب ًاصخش ۹

 .ًامئاد ًالثام ناك فصقلاو نئامكلا رطخ نإف 140%,

 نكي مل نيرشعلا نرقلا تاينيتس علطم نأ مغر .طق كلذ نويليئارسإلا سني مل

 .راهدزالا نمزو .ًايبسن نمألا نمز ناك لب .فوخلا زواجت نمز نيريثكلا رظن يف

 .نايايلا ىوس كلذ يف اههاضي ملو )72٠١( هردق يونس ومنب ةلودلا تعتمتو

 .ةرحو ةطيشن ةفاحصلا تناكو .نونفلا ترهدزاو

 نم نيرجاهملا دض دالبلا يف ًارشتنم يرصنعلا زييمتلاو زيحتلا ناك نيح يفو
 ىلع رظح دقف .ةديرف تناك ةينطولا فادهألل سامحلا حور نأ الإ .ايقيرفإ لامش

 نأ عقاولاو .نمألا ىوعدب ليئارسإ يف ضورع ميدقت نم (Beatles) سفانخلا ةقرف

 عمتجملا OY .نفلا اذه لثم نع يليئارسإلا بابشلا بجح اودارأ نيظفاحملا



 ةركفبو .ةيئادب ةيدام .ةديدج راكفأب ثيشتي هساسأ ىف ًاظفاحم ناك ىليئارسإلا

 .ةريبك ةقثب نوعتمتي ةداقلا نم Sue ليج جاتنإ ةرورض

 يذلا شيجلا كلذ .يليئارسإلا عافدلا شيج يف ةقثلا هذه دعاوق تيسرأ دقل

 ةدوزم ةعردم /٠٠٠١ يلاوحو ةرئاط ١١٠و ءاول YO مضي حبصأف امنو عرعرت

 طوطخلا قارتخاب ًاديدهت لكشي حبصأ ثيحب .مم ٠١4 رايع نم ةنسحم عفادمب

 روطو .فصقلل ةضرعملا ةيليئارسإلا ندملا رمدت نأ لبق ركبم رصن نيمأتو ةيبرعلا
 رصم ىلإ ةعجوم ةبرض هيجوت ىلع ًارداق حبصأ ثيحب يليئارسإلا وجلا حالس
 نأ ديب .راهنت ةيبرعلا شويجلا ةيقب لعجي رصم دييحت نأ ليئارسإ ةداق نم ًاكاردإ

 ىلع موقت ةسسؤم ناك لب .ةلتاقم ةوق درجم نكي مل يليئارسإلا عافدلا شيج
 ةحيص» ساسأ ىلع مهدونجل طابضلا ةدايق موهفم ىلعو .ةيعوطتلا ميهافم

 .ةيعامتجالا ةيلوؤسملا دعاوق ىلعو «!!ينوعبتا

 .ةتفؤم تازاجإ يف نيمئاد ًادونج نودعي ءاسنو الاخر عي < نويليئارسإلا ناك

 ةمدخ ieee ةينامث ةأرملا مدخت ذإ مهدنع عبتملا EE ليج افا

 flea ol ىلإ ةدونتم !dali تارودب Rall alka A رادو ا
 تابيردتب نوموقي الو ةيحتلا دونجلا يدؤي الو .رمعلا نم نيسمخلاو ةيناثلا ءرملا

 لاجترالاو .ةعرسلا ىلع يليئارسإلا عافدلا شيج زكري ذإ- ردن ام الإ يشملا

 مامأ رايخ ال هنأ عئاشلا ضارتفالا ناكو .ةدايقلا يف ةنورملاو «ةيتاذلا ةردابملا»

 عافدلا شيج ودعلا اهيف قوفي برح .ىرخأ توم وأ ةايح برح ضوخ ىوس ليئارسإ
 .(؟؟7)ةلئاه ةروصب هومن مغر ًاددع يليئرسالا

 رعش امدنع VAV (ناريزح) وينوي يف ةيركسعلا ةوقلاو ةسايسلا تعمتجا

E Fa Pan A peoاما .هحتافتملا دفن اقا تأ :قويزوه ن وكرت فاك  

 ةيلمعب تطاحأ يتلا ةمئادلا ةحيضفلا وهف نويروغ نب ةلاقتسال رشابملا ببسلا

 ةسسؤملا يف رصانع مأ ءارزولا دحأ gai .اهب رمأ نمع لؤاستلاو رصم يف بيرختلا

 تاماهتالا يف قيمحتلل ةلقتست ةينونا Stun ليكشت ىلع ةويروغ Gp peal ةةينفألا
 طبرو .ريزولا تأرَّب دق تناك يتلا ةيلخادلا ةيموكحلا ةنجللا ةضراعم ةهجاوم يف



 00 (ةئيبلا) قايسلا

 ياباملا بزح يف هئالمز ةيرثكأ نأل .رسخف .ةينوناقلا ةئيهلا ليكشت يف هدوجو

 نب جرخف .ةيرازولا ةنجللا بناج ىلإ اوفقو «Mapai (يليئارسإلا لامعلا بزح)

 .كلذ ىلع ًاجاجتحا نويروغ

 وه لدجلا اذه ءارو يقيقحلا ببسلا ناك ذإ- سراحلل ريغتلا اذه لثم نكي مل

 اومدقتي نأ يف نولآ لاغيأو ريئام ادلوغ لثم ةسايسلا يف سرحتلا يثدحم ةبغر

 لحم لحي لجرل اهتدايقب دهعتل ةلودلا تناك امو Lan رطاخملاب ءيلم نمز يف انكمم
 (Levi Eshkol)„ لوكشإ يفيل زوجعلا يطارقونكتلا كلذ وه .اهسسؤم

 يسايس نول الب لوكشإ ناك ذإ .لوكشإ يفيلو نويروغ نب «نينثالا نيب هباشت ال

 هنكلو لاملاو ةعارزلا نع ريثكلا فرعي ةيلامللو ةعارزلل ًاريزو ناك دقف .هل ةربخ الو

 الإ ًاليوط مكحلا يف هءاقب نويسايسلا عقوتي مل .ةلودلا نوؤش يف ليلقلا الإ فرعي ال

 نإ ىتح .ام ًاموي مكحلا ىلإ دئاع هنأو دب ال نويروغ نب نأ نيضرتفم .مهنم ةلق
 ىلإ رمألا لصو امدنع نكلو .«ةلاكولاب ءارزو سيئرك» هبصنم فصو هسفن لوكشإ
 .ًاضيأ .لوكشإ ناك ذإ .ًامامت امهروظنم قباطت يبرعلا ملاعلا عم ليئارسإ تاقالع

 ًايركسع رهقت ال ةرم تاذ تناك ليئارسإ Sig برحلا نوديري برعلا نأ دقتعي
 Shimshon dor ةيشيديلا ةيربعلاب) رابجلا نوشمشب اهايإ gis]  توملل ةضرعمو

.(nebech dikkerةيزيلكنالابو  (Samson the nerd)دحاو رهش نوضغ يف .اذكهو  

 عافدلا شيج نم أوج ةلومحم ةدحول ديدجلا ءارزولا سيئر لاق AAT ماعلا يف

 الأ يفبني ذإ .ليئارسإ دودح نويلظملا هيف ددحي يذلا تقولا يتأي امير» :يليئارسإلا

 ةيبرحلا ةيلكلا ىلإ ريدتسيو .«مدلا ةقارإ نم انعنمي انفعض نأب انناريج عدخني
 .«لماكلا رامدلا وه ههجاون يذلا رطخلا» :ًارذحم

 اهليلحتو ةئيبلا فصو

 ىلإ .برعلا ىلإ ام دح ىلإ اهحاجنب ةنيدم ليئارسإ نوكت نأ تاقرافملا نم
 ءادعلا اذه دحو كلذ عمو .ءادعلا اذه الول ايلايخ ناك اعمتجم فّلغ يذلا مهئادع

 نيب ةحرتقملا ةدحولاف . اهريخست ىلإ نيقاوت مهؤامعز ناك ةدع قرطب برعلا هسفن



 مهبراقت مغرب .هنأل ليئارسإ دض فلاحت اهنأ ىلع تضرع قارعلاو ايروسو رصم

 .اهيلع نوقفتي ىرخأ ةيضق دجوت ال .ايجولوديأ

 نم صلختلا قيرط ىلع ةوطخ» هنأ ىلع نميلا يف اهلخدت رصم تروص دفق

 كلذ ضراع يذلا يندرألا- يدوعسلا (Taif) فئاطلا فلح نأ نيح يف .«ةينويهصلا

 (TE) .«يدوهيلا ناودعلا دض ةهبج» هنأب هسفن فصو .لخدتلا

 مهقرفيو برعلا gs ةضراعتم تاهاجتا يف Ghee أرايت تناك نيطسلف نأ ديب
 .مهيسفانم دض يبرعلا ملاعلا ةداق ههجوي امبسح

 نيمأ ايروس روتاتكد هجو JEM ليبس ىلع .ةتيم ةيثالثلا ةدحولا ةدالو عمف
 تابدرإ ءاقل نيطسلف عيبو ليئارسإ عم نواعتلا ةمهت رصانلا ديع ىلإ ظفاحلا

 «رهظلا يف رصم نعطب» ةيروس ماهتاب رصانلا دبع درو .حمقلا نم ةليلق

 سيئر لتلا يفصو نأ امك .اودحوتي نأ لبق برحلا ىلإ برعلا رج ةلواحمو

 مدع ةوقب بجشو قشمد يف نييسيئرلا هئادعأ ىلإ مضنا مئادلا ندرألا ءارزو

 تاوق ءارو ءابتخالا يف هتبغر بجشو .ليئارسإ ىلع ًايرح رصانلا دبع نش
 ىلإ ةفاضإ .ينيطسلف Gad نويلم ةلكشم رارمتسا نإ (Y0) .ةيلودلا ئاروطلا

 رمتسي فوس عارصلا نأ دكؤي ةتباثلا ةيليئارسإلا ةيعافدلاو ةيجراخلا ةسايسلا

 .دحاو نآ يف قيرفتو ديحوت لماع نوكيل

 نع ًاديعب نواعتلا هاجتا يف ريسي هنأكو رايتلا ادب VATE ماعلا علطم لولحبف

 ىلإ ليلجلا هايم رجل ةانق قش يف ليئارسإ ططخ تناك ةعيرذلاو .تاماسقنالا

 ةثالث باعيتسال ةحلاص اهلعجيس بقنلا ءاورإ نأ نوشخي برعلا ناك ذإ .بقنلا

 نويروسلا ديفي فوس .نيطسلف ىلع ليئارسإ ةضبق ريزعتو يدوهي رجاهم نييالم

 ريمدتل «ةيبعش برح» ىلإ اوعدف .رصانلا دبعل مهتسفانم يف فوخلا كلذ نم

 ىلإ ريثكلا نيدت يتلا ةرفظملا ةيرئازجلا ريرحتلا برحب ةوسأ .ينويهصلا ططخملا

 .رصانلا ديع معد



 ov (ةئيبلا) قايسلا

 ةيبرع ةلود ربكأ .رصم تدجوف قشمد بناج ىلإ امهلقث ندرألاو ةيدوعسلا تقلأو

 ىلإ اعد ذإ ةيمارد ةركفب درف .هتاروانم طبحت نأ يف ًابغار رصانلا دبع نكي مل

 لجأ نمو .يأرلا يف تافالتخالا لك قوف نيطسلف» نأ نلعأو .ةيبرع ةمق دقع

 (TI) .«مهعم فلتحن نيذلا لك عم ءاقّلل دادعتسا ىلع نحن .نيطسلف

 يف ةردابملا ايروس حتف نع رصانلا دبع فوزع قمنملا مالكلا اذه ءارو نمكي ناك

 اهيف دومصلا رصم عيطتست ال برح ضوخ يدافت ىلإ هتجاحو .ينيطسلفلا نأشلا

 ةمقلا داقعنا لبق ةيردنكسالا يف اهاقلأ ةملك يف كلذ حضوأ دقو .رصنلا قيقحت وأ

 :ًالئاق .عوبسأب

 .انعم اوربصاف !كلذب انل حمست ال فورظلا نأل مويلا ةوقلا مادختسا عيطتسن ال»

 .نيطسلف ةكرعم نم ًاءزج دعت ندرألا ةكرعمو .رمتست نأ نكمي نيطسلف ةكرعمف

 ضوخ نع pole انأ تقو يف براحأس ينأب تيعدا اذإ ةئراك ىلإ مكدوقأ يننإ

 (TV) .«اهريصمب رماقأ نلو ةثراك ىلإ يدلب دوقأ نل .برحلا

 .ةمقلا دقعل ايفاك ًازفاح نادعي هجولا cle ظفحو برحلا يفالت ةلأسم تناك

 نم جورخلا ىلإ ةجاحلا وهو الأ :ىوقأ زفاح رصانلا دبع ىدل ناك كلذ عمو

 ىلإ 1977 ماعلا يف ةريغص ةقرف نم نميلا يف تاوقلا ددع دادزا اذإ .نميلا

 امبر .ةيواهلا ةفاح ىلع ناك يذلا داصتقالا قهرأ يذلا رمألا ٠٠٠. ٠١ نم رثكأ

 رايلم ۹.۲ يلاوح دالبلا تفلك اهنكلو .برحلا لضفب ءارث هترمزو pole دادزا

 فالآ ىلإ ةفاضإلاب -ةيرصم ةيرق لكل رالود نييالم 0 يلاوح يأ- رالود

 ضوافتلا نم رصانلا دبعل دب ال ناك .نميلا نم بحسني يكل .ةيرشبلا تاباصالا

 رصانلا دبع حبصأ نمث وهو .هيدل نيتوقمملا نييعجرلا نم اهريغو ةيدوعسلا عم
 .هعفد يف ًابغار ةياهنلا يف



 ءامعزل عمجت ربكأ . ٠۹١١ ماعلا نم (يناث نوناك) رياني ٠١ يف ةرهاقلا يف دقعنا

 ةيلاتلا ةثالثلا مايألا لالخ هدهج رصانلا دبع لذب .نيطسلف برح ذنم برعلا
 هل ددج ءالمز رايتخاو .مهتميكش ةلحنملا نييروثلا ىلع ةرطيسلا يف هفادهأ قيقحتل

 .نيظفاحملا كولملا نم

 نويلم ١7.4 اهتفلك ةيبرع ةطخ ىلع ةمقلا تقفاو ذإ .ًاريثك هفلك كلذ نكلو

 ينابصاحلاو (Banias) سايناب يرهن- هيعبنم دنع ندرألا ىرجم ليوحتل رالود

-Hatzbani)ًاضافخنا ليئارسإ لصت يتلا هايملا ةيمك ضفخنت كلذبو  toleعمو  

 دجوأ دقق .فجي Lash ىرت يهو يديألا ةفوتكم فقت نل ليئارسإ نأ ضارتفا

 سايناب يرهن ليوحت عورشم ةيامحل (UAC) ةدحوم ةيبرع ةدايق رمتؤملا
 ةا EA تفلُكو .يليئارسإ ناودع يأ ةهجاومل دادعتساللو ينابصاحلاو

 تاونس رشع لالخ رالود نويلم TEO اهردق ةينازيم اهل صصخ يتلا ةدحوملا

 تعضوو .ةيروسو نانبلو ندرألل يركسع نوع ميدقتو .يبرعلا حالسلا ديحوتب
 وجلا حالس عضوو .ةيقارعو ةيندرأو ةيروس تاوقب ينانبللا عافدلا معدل ططخ

 ضوخل طورش تعضوو .ةدحوملا ةيبرعلا ةدايقلا فرصت تحت مدقتملا يقارعلا

 (FA) .لماكلا يركسعلا دادعتسالاو ةدحولاو ةيرسلا :برحلا

 ةداقلا عيمج ةقفاومب ةيبرعلا بوعشلا خيرات يف dpe لوأل تيظح دق ةمقلا تناكو

 تحت ةدّحوملا ةيبرعلا ةدايقلا تعضوو .رصانلا دبعل ًارصن دع يذلا رمألا .برعلا

 ةرمإب اهناكرأ ةسائرو .رماع يلع يلع لارنجلا ةدايقب ةرشابم ةيرصم ةطلس
 حلسملا حافكلا يف ةردابملا مامز اهقتاع ىلع رصم تذخأو .ضاير معنملا دبع لارنجلا

 لمكتست ىتح فصنو نيتنس ةدمل تئجرأ دق مسحلا ةعاس نكلو .ليئارسإ دض

 لضفبو .1971 ماعلا يف لمعلل ةزهاج حبصتو اهدادعتسا ةدحوملا ةيبرعلا ةدايقلا

 ةدحو» لئاقلا هراعش دسجت ةمزاحلا رصانلا دبع ةرطيس تحت ًاعيمج برعلا دشح

 (v4) .ةعفاو ةقيقح حبصأو «لمعلا



 0۹ (ةئيبلا) قايسلا

 ام ذإ :نييروسلا ئدهت ملو نميلا عقنتسم نم رصمل ًاجرخم دجت مل ةمقلا نكلو

 يبرعلا بعشلا عفد وه هديرن ام نإ» :لوقلا ررك ىتح هدلب ىلإ ظفاحلا نيمأ داع نإ
 ئراوطلا تاوق فلخ ءابتخالاب ةيناث رصم مهتاو «..لئاسولا لكب ةكرعملا لوخد ىلإ
 .اهلغتست نأ الإ ةيروس ىلع امو .ةليسو ةدحوملا ةيبرعلا ةدايقلا تناك )+( ةيلودلا

 ليئارسإ عم عارصلا ليجأتو ةيبرعلا ةدحولا قيقحت ىلإ رصانلا دبع يعس ىدأ دقل

 .برحلا وحن كرحتلا مخز لجع يذلا رمألا .يردي نأ نود قاقشلل راطإ قلخ ىلإ

 امهادحإ نيتبقاعتم نيتمق لالخ نم جيردتلاب رصانلا دبعل قئاقحلا هذه ترهظ
 ءاضيبلا رادلا يف ةيناثلاو .ماعلا كلذ نم (لوليأ) ربمتبس رهش يف ةيردنكسالا يف

 ةمظنم ءاشنإ ىلع ةمقلا ىلإ ةيبرعلا لودلا دوفو تقفاو .يلاتلا ماعلا يف برغملا يف

 E err ءيرج ماحم وهو يريقشلا دمحأ ةدايقب ةينيطسلفلا ريرحتلا

 عم دودحلا ىلع رشني ينيطسلف ريرحت شيج ليكشت ىلعو .رصانلا دبعل ًاليمع

 نويلم ٠٠١ يلاوحب ةدّحوملا ةيبرعلا ةدايقلا ةنزاوم تديز كلذ نم رثكأ .ليئارسإ

 ماعلا لولح لبق ام تقو يف «يليئارسإلا ناودعلل دح عضول» ططخلا تعضوو .رالود

 مهضعبل ةيلخادلا نوؤشلا يف لخدتلا مدع ىلع برعلا ءامعزلا قفاوو .

ghey «pall1£( نيطين ودرج وهو شالا فهلا ىلع قيكرتلا ( 

 تضفرف .قرو ىلع أربح .ىرخأ ةّرم .لظ يبرعلا - يبرعلا نواعتلا نأ ريغ

 لاخدإ تضفرو .ةيبرغلا ةفضلا ىلع ينيطسلفلا ريرحتلا شيج تاوق رشن ندرألا

 ةف اا قل ةر تناك نانبل نأ امك .اهيضارأ ىلإ ةيقارع وأ ةيدوعس تاوق ةيأ

 .ةدحوملا ةيبرعلا ةدايقلا ىلإ اهتارئاط ةراعإ يف ةبغار قارعلا نكت ملو .ةيبنجأ تاوق
 يف يبرغلا حالسلاب ةدوزمو ةيبرغلا ةديقعلا بسح ةبردم شويج ةّيأ بغرت ملو
 ,ةيتايفوسلا ةحلسألاب يبرغلا حالسلا نع ةضاعتسالاب ةيركسعلا اهتاناسرت ديحوت

 رقتحم يريقشلا ناكو .نييرصملا تالارنجلا نم رماوألا يقلت يف دحأ بغري ملو

 رقهقت يف ينيطسلفلا ريرحتلا شيج ناكو رصم ادع ام .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف

 (Y) .اهدوعوب ةيبرعلا لودلا مازتلا مدع بيسب رمتسم



 بعاتملاو لكاشملا تقمعتو .رصانلا دبعل عارص ردصم رومألا هذه لك تناك

 VATE ماعلا عيبر يف .ندرألا رهن عبانم ليوحتب اهدحو ايروس تعرش امدنع رثكأ

 ةفوتكم ليئارسإ فقت مل .ًاعقوتم ناك امكو .نميلا يف رصم طروت ةلغتسم

 ناكرأ سيئر حرص .اهترّمدف ةيروسلا لامعألل رمدم فصقب تماق لب .يديألا

 ليئارسإ نأ انشيج يف يدنج لك رعشي» :ًالئاق .ديدج حالص .يروسلا شيجلا

 «ةرارش لاعشإ» ىلع ةيبرعلا ريهامجلا ثحو «ةطراخلا نم حسمت نأ يغبني

 (EY) .ريرحتلل ةيروس دوهج معدو ليئارسإ عم برحلا

 ريرحت نم هعنم نميلا يف هطروت نأب ةرخاس ةقيرطب رصان ةيدوعسلا تمالو

clad’نصوتلا ت ىذا وكيلا فاني العلا قاعتا افاست امك  agi}وع  Garb 
 يذلا رمألا . ٠۹٦١ ماعلا نم (بآ) سطسغأ يف لصيف كلملاو رصانلا دبع ضوافت

 يرصم يدنج 7١.٠٠١ يلاوح لظو .ةيدوعسلا وزغب ديدهتلا ىلإ رصانلا دبع اعد

 .نميلا يف نيقراغ نييرصملا دونجلا ةريخ نم

 ببسب ايناملأل ةعطاقم ةلمح دوقي نأ قزأملا نم جرخي يكل .رصانلا دبع لواحو

 طرخنت مل سنوتو ايبيلو برغملاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نكلو .ليئارسإب اهفارتعا

 هلوبق ببسب ةبيقر وب بيبحلا يسنوتلا سيئرلا ةعطاقم ىلإ اعد مث :ةلمحلا هذه يف
 )££( .ةدحتملا ممألا نع رداصلا ميسقتلا رارق

 ةلود ةيأل الو رصمل ةدئاف ةيأ نع ارفست مل ةيبرعلا ةمقلا نم ابيرقت ناتنس

 ءوشن نم ًالدبو .ةيبرعلا ةيبرعلا تارتاهملا هتنت ملو peal برح هتنت مل ذإ .ةيبرع
 بلاغلا يف فدهت ةكرتشم ةيناودع ططخ كانه تناك ليثارسإ دض ةدحوم ةهبج

 .اهعفانم نم ءيش رهظي ملو .ةدحولا بويع لك تزرب راصتخاب - ليثارسإ ةراثإ ىلإ

 ام اهتفصو دقف .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ءاشنإ وهو .مهملا ديحولا زاجنإلا ىتح

 .ةزجاع ةمظنم اهنأب - حتف اهنيب نم - ةيئادف تامظنم عبس نع لقي ال



5١ (aal) قايسلا 

 ةيكيرمألا- ةيرصملا تاقالعلا تداز دقف .ًاءوس دادزي دّقعملا يبرعلا عضولا لازام

 هفلخ دهع يف ايئاهن تعطقو .يدنيك سيئرلا ةرادإ ةيالو ةياهن بارتقاب ًاءوسو أرتوت
 ىلع تامجهلا تفيضأو . (Lindon Baines Johnson) نوسنوج سنيب ندنل سيئرلا

 رصم تاسايس ىلإ ءايبيل يف ةيجيتارتسالا ةيكيرمألا (Wheelus) سوليو ةدعاق

 -برغملل نيلاوملا كولملاو نميلاو ليئارسإو .وغنوكلاو مانتيف يف برحلا هاجت ةتباثلا

 .نطنشاو تاسايس نع فلتخت اهلك تناك يتلاو

 ماعلا نم (يناث نيرشت) ربمفون يف تناك دقف ريعبلا رهظ تمصق يتلا ةرعشلا امأ

VATEسايشول .ةرهاقلا ىلإ ةدحتملا تايالولا ريفس هامسأ ام يف  (Lucius But- Jab 

tle)اهلوأ اا نم ةريفص ةلسلس»  aldيف ةيكيرمألا ةرافسلا ةمجاهمب نوبغاشم  

 نوج اهكلتمي ةرئاط ةفدصلاب ةيرصملا تاوقلا تطقسأ مث .اهتبتكم اوقرحأو .ةمصاعلا

 امدنعو .سيئرلل يصخشلا قيدصلاو يساسكتلا لامعألا لجر (John Mecom) موكيم

 .يكيرمألا حمقلا ىلع هلوصح رارمتسا نيمأتل رصانلا دبع كولس لدتعي نأ لتاب حرتقا

 لوقن اننإ .لوبقم ريغ انكولس (O يكيرمألا ريفسلا لوقي» :ًالئاق يرصملا ميعزلا نلعأ

 لوقلا نوئيسي نيذلا ةنسلأ عطقن فوسلو ..رحبلا نم برشيلف انكولس هبجعي مل نم مهل

 )0£( .«رقبلا ةاعر قرطلا عاطق كولس لبقن نلو ..انيف

 VAVO ماعلا لولحب pal ةيكيرمألا تادعاسملا تهتنا اذكهو

 اهنويد ةلودج ةداعإل ةرهاقلا دوهج فستل ةدهاج لمعت ةدحتملا تايالولا تناك

 حمقلا تانحش cathe دقف .يلودلا دقنلا قودنص يف ديصر ىلع لوصحلاو .ةيملاعلا

 نوسنوج نأ رصانلا دبع عنتقاو .يرصملا زبخلا نم ٠١ لكشت تناك يتلا يكيرمألا

 يتلا تادعاسملا اهتضوع دق رصم ةراسخ نم ًاريبك ًاءزج نأ ديب .هلايتغال ىعسي

 ىتلاو VATE ماعلا نم (رايأ) ويام ىف ةرهاقلا ىلإ هترايز ءاشأ فيشتورخ اهمدق

 نم رصم ناكس ددع دادزا ذإ :ةنمزملا دالبلا للع جالع ناكمإلاب ناك ام اهنودب

 يلاوح ايونس درفلا لخد) رقفلا ىلإ ةفاضإ .ايونس#/" O ةبسنب ةمسن نويلم ۳



 برحلا نم ali ةتس 1۲

 نيقشنملا قحس ىلإ ةفاضإ .(بعشلا نم (E0 ريبك قاطن ىلع ةرشتنم ةيمأو

 :ةقناخلا ةيطارقوريبلاو .تاكلتملل يئاوشعلا ميمأتلاو .ةيشحو ةروصب نيضراعملاو
 ىتح .نيرشعلا نرقلا تاينيتس يف -ةيسيلوبلا ةلودلا- رصم يف لاحلا ناك اذكه

 ايسراهلبلا ضرم رشنب مهاس هنأ نيبت .ةيرصانلل زمر مظعأ .ناوسأ يف يلاعلا دسلا

(bilharesia)1£( .دالبلا ءاحنأ عمج يف ( 

 ناكسلا ديازت ناك ذإ . اهدحو رصم ةروص يه ةطبحملا ةروصلا هذه نكت مل

 اهلك .ةيندتملا ةيوبرتلاو ةيحصلا ةياعرلا تايوتسمو .لمعلا صرف لؤاضتو .طرفملا
 هللكت ًايوبأ ًاعمتجم يبرعلا عمتجملا فصوبو (EY) .يبرعلا ملاعلا يف ةيشفتم ضارمأ

 يساسألا فدهلا نإ ىتح .مدقتلل ًالهؤم ًاجضان نكي مل .ةيلومش ةيروتاتكد ةمظنأ

 برغلا اهضرف يتلا ةضيغبلا ةيدوهيلا ةلودلاو سرطغتملا برغلا ةبقاعم- ةدحولا نم
 .برعلا رظاون نع باغ دق -مهيلع

 ليئارسإ ىلإ دودحلا روبع ىلإ حتف نم نيريغملا لمألا ةبيخو طابحإلا عفد دقل
 ًاريثأت .ضهجأ هنأ مغر .لمعلا كلذل ناك aal. YATO ماعلا نم ىلوألا ةليللا يف

 ناك هنكلو .رمألا ئداب ًاظوحلم كلذ نكي مل- ةيبرعلا ةقطنملا ءاحنأ عيمج يف رشتنا

 يذلا يليئارسإلا يبرعلا عارصلا نأ اهنم .(ةريثك رومأ روهظ ىلإ تدأ ةوق) انيوتكت
 نآلا حطسلا ىلع رهظ دق .ةيبرعلا - ةيبرعلا ةدرابلا برحلا لالخ ًالطعم ًانماك ناك

 .برح بوشنل خانملا وأ قايسلا لمتكا اذهبو ماقتنالا يف ةبغرلا عم

 ةجالثلا جراخ

 نيتمقلاو نييليئارسإلاو برعلل تدب يتلا تاقافخالا هذه نم مغرلا ىلع

 ةيغر دسجت ةيناكري رؤب ىوس نكت مل اهنإف ١514-1516. ماعلا يف نيتييرعلا
 عافدلا شيجل ةعباتلا تارباخملاف .ليئارسإو تاقافخإلا تاثتجا يف ناريجلا

 تريغ دق .ةايحلا لجأ نم bye برعلا ضوخ ةيناكمإ ًاقباس تفن يتلا يليئارسإلا
 يف يليئارسإلا عافدلا شيج تارباخم يف نيلوؤسملا دحأ حرص ذإ .نآلا اهتمقن

 ذإ -نآلا ىتح- ةدرجم ةيرظن ًامئاد ةبغرلا هذه تناك» :ًالئاق ةلحرملا كلتل هريدقت

 اذكهو .مسحلا ةعاس ديدحت عم .ةحضاو لحارم تاذ ةطخ دوجوب ةّرم لوأل انملع



 w (ةئيبلا) قايسلا

 ريبعتلا نوكي امبرو .ةديدج ةيبرع ةردابم ةهجاومل ةضرع 1۹١۷-۱۹1۸ ماعلا يف انك

 .نييئادفلا تامجه عيجشتو .ندرألا رهن عبانم ليوحتل ىرخأ ةلواحمب مايقلاب اهنع

 عافدلا شيج تارباخم رصانع دحأ رذحو «ناريت قئاضم قالغإو .دودح ثداوحو

 هيجوتب موقتس ةعدارلا اهتوق ةداعتسال اهتلواحم يف ليئارسإ نإ» :ًالئاق يليئارسإلا

 نم برعلا نكمتس .اهتدارإ مغر كلذبو .دحاو تقو يف ةهبج نم رثكأ ىلع ةبرض
 (tA) .«لماش داضم موجهب مايقلا

 ةيبرعلا لامعألاب أدب دق .ةيليئارسإلا رظنلا ةهجو نم .برحلا وحن ريسلا ناك
 ليوحتب دحاو فرط نم نويروسلا عرش ةيلامشلا دودحلا ىلعف .عقاولا ضرأ ىلع

 ةلمح هطراخ رظنا) ١574 ماعلا نم (يناث نيرشت) ربمفون يف ندرألا عبانم

 بجومب تددُح يتلا .حالسلا ةعوزنملا قطانملا ةحالف نم ليئارسإ عنمل .(نالوجلا

 هذه مسقنت .اهنع ليئارسإ يروسلا شيجلا ىلجأ قطانم يف .ةندهلا تايقافتا

 يوتحت .ًاعبرم اليم 0.17 يلاوح اهتحاسم غلبت ةسيئر تاعاطق ةثالث ىلإ قطانملا
 مويغيل :لثم صاخلا همسا اهنم لكل- ةمظتنم ريغ لاكشأ تاذ تاليبخرأ ىلع

 ملف .اهيلع ةلماك ةدايس تعدا دق ليئارسإ تناك -لوغيد فنأو (تايلوقبلا ضرأ)

 نولثمملا اهنمض نمو) ةكرتشملا ةندهلا ةنجلل ةيئاضق ةطلس ةيأب نويليئارسإلا فرتعي
 هذه نأ ءاعدالا اذه ديكأتل اوحرصف .حالسلا ةعوزنملا قطانملا ىلع (نويروسلا

 .نييروسلا نيعارزملا ىلع ةمرحم قطانملا

 يضارألا هذه ىلع ةرطيسلا ليئرسإ تالواحمل نيضراعملا نييروسلا نكلو

 رارج يأ ىلع .نالوجلا ةبضه يف ةفرشملا مهعقاوم نم رانلا نوقلطي اوناك

 .ضرألا ثرحي

 يذلا هسفن (ايربط ةريحب) ليلجلا رحب عقي تارتاوتلا هذهل يحطسلا زكرملا يف

 ىلع راتمأ ةرشع ضرعب طيرش كانهف .ةليزهلا ةيليئارسإلا ةدايسلا تحت هلماكب عقي

 ىمرم تحت عقي هنكلو .ليئارسإ Spake ةريحبلل ةيقرشلا ةيلامشلا ةفضلا لوط
 نويروسلا ةصانقلا ناكو .هنع عافدلا ليحتسملا نم ناك يلاتلابو .ةيروسلا ةيعفدملا



 تناك نيح يف ةيليئارسإلا كمسلا ديص براوق ىلع رارمتساب رانلا نوقلطي

 نم ةدتمم أرتم ۲٠١ ضرعب حالسلا ةعوزنم ةقطنم قرتخت ةيليئارسإلا تايرودلا
 .ةريحبلا لخاد ىلإ يقرشلا ئطاشلا

 نويليئارسإلا ناك ذإ .يليئارسإلا لقعلا يف نيتكباشتم ءاملاو ضرألا اتيضق تناك

 ىلع مهتدايس ديكأت قيرط نع ندرألا يعبنم ليوحت نم نييروسلا عنم نولواحي

 ال هايملا رداصم ىلع ةرطيسلا نودب» :هتموكحل لوكشإ لاق .حالسلا ةعوزنملا قطانملا

 .«ليئارسإ ضرأ يف يدوهيلا دوجولا ساسأ وه ءاملاف .ينويهصلا ملحلا قيقحت نكمي

 حالسلا ةعوزنملا ةقطنملا ثداوح لغتست ليئارسإ تناك ةيكيتكتلا ةيحانلا نمو

 .ندرألا يعبنم ليوحت عورشم فصقل ةعيرذك

 ءارو لايمأ قمع ىلع ةيروسلا تارزودلبلا ةباصإ نم ةيليئارسإلا تابابدلا تنكمت

 .دعب اميف مهبلاطم نم اودعص نييروسلا نكلو .دودحلا

 ربمفون ١١ يف (Dan) ناد لامش يف ةيروس نارينل ةيليئارسإ ةيرود تضرعت

 ىلع ةقطنملا برق ةهومم تناك يتلا ةيليئارسإلا تاعردملا تدرف .(يناث نيرشت)

 تانطوتسملا فصقب نالوجلا ةبضه يف ةيروسلا ةيعفدملا تماقف .ةيروسلا نارينلا

 ةيعفدم نوكلو .فئاذقلا نم لباوب (Hula Valley) هلوحلا يداو يف ةيليئارسإلا

 تارئاطلا موقت نأ حضاولا نم ناكف .ليئارسإ ةيعفدم ىدم قاطن جراخ ودعلا

 برح بوشن ةيشخ كلذ يف ددرت لوكشإ نكلو .ةيروسلا ةيعفدملا ضبارم فصقب

 يلاتلا لاؤسلا حرطف :رطخلل ةيكيرمأ تارئاط ءارشل ليئارسإ تالواحم ضيرعتو

 يه له» :كاذنيح ناكرألل Lousy ناك يذلا (gut (Yitshak Rabin) قحسإ ىلع

 .«؟ةرملاب ناردج الو فقس دوجو مدع ai .فقسلا يف ىرخأ بوقث ةعضب ةلأسم

 لضفب» :هرظن ةهجو ًاحضوم لاقو .ةمساح ةبرض ايروس برض ذبحي نيبار ناك

 نل ةيروسل ةيماقتنا ةبرض نإف تايفوسلا لخدتل لامتحا دوجو مدعو .برعلا ماسقنا

 ماتيف فصقب ةدحتملا تايالولا لاغشنا نأ ىلإ ةفاضإ .برح بوشن ىلإ يدؤت
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 ليلعتب لبقو لوكشإ عنتقاف .ايروس دض ةلثامم ةبرض هجوت نل اهنإف .ةيلامشلا

 )££( (TAB) يليئارسإلا وجلا حالس تارئاط تعلقأ اذكهو :نيبار

 حرجو نييليئارسإ دونج ةعبرأ لتقم نع تاعاس ثالث تماد يتلا ةكرعملا ترفسأ

 دقف - ةريبك كلذك ةيروسلا رئاسخلا تناكو . اريثك تررضت دقف تانطوتسملا امأ :ةعست

 ناك قيمعلا مهحرج نأ ديب -ةكرحتم ةيضرأ تايلأ ةدعو لقألا ىلع ناتبابد تبيصأ

 .ةيليئارسإلا ةيوجلا ةوقلا ىوتسمب ةيروسلا ةيوجلا ةوقلا نكت مل ذإ .ًايسفن اجرح

 عيبر لالخ ندرألا رهن يعبنم ليوحت لاغشأ رارمتسا ةيناكمإ نم مغرلا ىلعو

 مل هنإف .ةيليئارسإلا ةيعفدملا ىدم قاطن جراخ لايمأ ةسمخ دعب ىلع 1410 ماعلا

 ناكف .وجلا ىلع ترطيس ليئارسإ نأ املاط لاغشألا هذه ةلصاوم ناكمالاب دعي

 521 غيم زارط نم ةيتايفوسلا تارئاطلا نم نيتس يلاوح ءارش ةيروس باوج

(Mig-215)ةديدج ةلواحمي تعرش نيح يف .ةعيرسلا  Jaiةروطخ . 

 يف رصم يف تمدختسا يتلا ةينيطسلفلا ةيئادفلا تاراغلا تتبثأ دقل

 هسفن تقولا يفو .نييليئارسإلا حرجل ةحجان ةليسو اهنأ نيرشعلا نرقلا تاينيسمخ
 ريغ تايلمعلا هذه ليومت ناك ذإ .يبرعلا ماعلا يأرلا ىدل ةيباجيإ أطاقن زرحت

 كلذ راكنإ ةموكحلا عيطتست نييئادفلا عم ؤطاوتلاب ةموكحلا ةهجاوم ىدلو .ظهاب

 يف ةبوعص ةيأ كانه نكت ملف .ةرواجم نادلب نم تايلمعلا تقلطنا اذإ ًاصوصخ

 هتمظنمو يريقشلا تقمت تناك يتلا ةينيطسلفلا تامظنملا نم نيلتاقملا دينجت هجو

 يف ةيروس حلاصم عم ةضفارلا تاعومجملا هذه حلاصم تقتلاف .لمعلا نع ةلطاعلا

 حانجلا (al-Asifa) ةفصاعلا تماق ١970 ماعلا رادم ىلعف .ليئارسإ عم رتوتلا ةراثإ

 قفو ًاموجه YO ذيفنتب ةيروس نم ًامعد ىقلتت يتلا - حتف ةكرحل يركسعلا

 .ةينيطسلفلا تاباسحلا قفو تايلمع ١٠١١ .ةيليئارسإلا تاباسحلا

 ديدجتيو .نيطسلفل هتدايف يدحتب .ىرخأ ةرم .رصانلا دبع تايلمعلا هذه تكبرأ

 رصم رطضي فوس يذلا رمألا .تايلمعلا هذه ىلع درلاب ليئارسإ مايق رطخ

 دض برح نش .ىرخأ ةرابعب يأ - اهيلع درلا ىلإ ةدحوملا ةيبرعلا ةدايقلاب ةمزتلملا
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 ًاقراغ يرصملا شيجلا ناك ثيح .نكمم تقو أوسأ يف يئادفلا لمعلا ءاج .ليئارسإ

 ندرألاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تأشنأو .طوبه يف رصم داصتقاو .نميلا يف

 poll دبع ىغلأف .رصانلا دبع ذوفن نم دحلا فدهب ةيمالسإ ةعماج ناريإو

 رئازجلا يف اهدقع عقوتملا نم ناك يتلا ةلبقملا ةيبرعلا ةمقلا رمتؤم يف هتكراشم

 ةدحتملا تايالولا نيب ةكرتشم ةرماؤم اهربتعا يتلا ةعماجلا هذه ىلع ًاجاجتحا

 ينثا يف ليئارسإ ءاهنإ انناكمإب» :هفقوم ًاحضوم لاقو .نيملسملا ناوخإلاو ةيكيرمألا

 ايروس ..نم الإ ليئارسإ ةمجاهم نكمي الو .ةدحوم ةهبج برعلا لكش ول Legs رشع

 ضبقلا ىقلأو «يديلقت يروث بولسأب نيطسلف ررحي فوس هنأ» نلعأ مث «..ندرألاو

 )°0( .ةزغو رصم يف حتف ءاطشن عيمج ىلع ءودهب

 لب .ايروس ةياعرب باهرإلا هددهي يذلا ديحولا يبرعلا دئاقلا رصانلا دبع نكي مل

 ةدايقلا ططخ ةمواقم يف هحاجن دعبف .كلذك ًاددهم ندرألا كلم حبصأ ام ناعرس

 ,ةيمشاهلا ةيندرألا ةكلمملا ضرأ يف ةيقارعو ةيدوعس تاوق رشنل ةدحوملا ةيبرعلا
 حبصأ دقف .ةيبرغلا ةفضلا لالتحال ةعيرذ كلذ ذختت فوس ليئارسإ نأب هنم ًاكاردإ

 نم اهفصن نم رثكأ قلطني ناك ذإ .حتف تاراغل ةجيتن Wiles ًافقوم هجاوي نآلا

 ليكشتل رطضا يذلا يريقشلا ذوفن مواقي نيسح كلملا ناك ثيح ةيبرغلا ةفضلا

 هذه ديمجتل ًاديعب ًاطوش يندرألا كلملا عطق .حتف ةسفانمل ةيئادفلا هتاعومجم

 نأو .ةعورشملا ةنيطسلفلا ةمواقملا حبكل ًادودح كانه نأ فرعي ناك هنكلو .ةطشنألا

 )0١( .يليئارسإلا سفنلا طبضل ًادودح كانه

 هأنه امدنع ١97١ ماعلا ذنم نيسح كلملا ناك ذإ .كلذب نويليئارسإلا هربخأ دقل

 ةلالج اي رمتسن فوس» :ًالئاق رصم هتبتر لبانقلاب موجه نم هتاجن ىلع نويروغ نب
 لاصتا ىلع «حاجنو ةعاجشب ماظنلاو نوناقلا فسن تالواحم عيمج يدحت يف كلملا

 ةيليئارسإلا تارباخملا تطبحأ امك .نيح ىلإ نيح نم نييليئارسإ نيلثمم عم

(Mossad)اهيف علض رصمل ناك .نيتنس دعب نيسح كلملا لايتغال ىرخأ ةلواحم . 

 ةمات ةيرسو ردحب نييليئارسإلا عم تاتداحملا هذه alLa نم هدجك نيسح كلملا عبات
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 .لماك مالس ةدهاعم دقعل لوكشإ دوهجل بجتسي مل هنأ نم مغرلا ىلعو .ندنل يف

 ريياعملا ضعب هاجتاب ًاحتفنم ناك هنإف .يبرعلا عامجإلا نع جورخلل هليم مدع مغرو
 .ندرألا هايم يف ةكراشملا ىلع ئداهلا نواعتلاك .ةيلمعلا

 ءاثأ -مهئاكرش ناكيرمألاو- نييليئارسإلا ءاضرتسا ىلع تالاصتالا تدعاس

 ةياعدلا ةينويهصلل ةضهانملا ةيندرألا ةياعدلا تسفان امدنع ةييرعلا ممقلا ةرتف

 كلملا نّويليئارسإلا رذنأف .رخآ ءيش باهرإلاو ءيش ةياعدلا نأ I .ةلوهسب ةيروسلا

 دعب VATO ماعلا نم (رايآ) ويام يفو .فقوتي ملف (0Y) باهرإلا فقو ةرورضب نيسح

 .ةبرضلا ةيليئارسإلا عافدلا تاوق تدر .نييليئارسإ ةتس لتقم

 (shuna) ةنوشلاو (Qalgilya) ةيليقلف ىلع .ةيماقتنا تاراغ ثالث ليئارسإ تنش

 شيج ريياعمب قاطنلا ةقيض تامجه تناك .ةيبرغلا ةفضلا يف (Jenin) نينجو

 .بوبحلا ةنحطمو .ديلجلا لمعمو ةيئاملا تآشنملا ىلع ةهجوم .يليئارسإلا عافدلا

 نييمشاهلا مكح ةبقاعمل اهجاتحي يتلا ةيغالبلا ةريخذلاب يريقشلا تدوز كلذ عمو

 نيسحلا مسقأف .نيطسلف ريرحت وحن ىلوأ ةوطخك هطاقسإب ةبلاطملاو «يرامعتسالا»

 «ةيهاركب هيلإ رظنت نيع JS أقفي نأو لضانملا دلبلا اذه دض عفترت دي ةيأ عطقي نأ»

 .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم بتكم قلغأو ندرألا يف برخم رصنع 7٠٠١ لقتعاو

 هزجنأو هانب ام لكو ندرألا ريمدت يه ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةياغ» نأ نلعأو

 .«نيطسلفلو انتمأل ةليوطلا نينسلا هذه لالخ

 ًابغار نكي مل ذإ .هعم فطاعتي مل رصانلا دبع نكلو .رصانلا دبع ىلإ كلملا بتكو
 نويروسلا امأ .ةيرحلا لجأ نم نينيطسلفلا نيلتاقملا دض يعجر كلم نع عافدلا يف

 مدقتلا يف هلشفل رصانلا دبع اونادأ - امهيلك رصانلا دبعو نيسح كلملا اونادأ دقف

 برحلا نم «ةثلاثلا ةلوجلا» ضوخو .ةيلودلا ئراوطلا تاوف درطب نينيطسلفلا ذاقنإل

 درلل ليئارسإ ةراثإ لضفب :حتف ةيجيتارتسا ترمثأ دقف اذكهو (OT) ليثارسإ دض

 .ىرخأ برح ضوخل جيردتلاب Lan مهضعب زمهي برعلا حبصأو .ةيبرعلا لودلا ىلع
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 مغر - سأيلا نم ديازتم روعشب ةيلمعلا هذه نوبقاري نويليئارسإلا ناك

 فوس برملا نأ يف كشي Ui لوكشإ ناكف .لامشلا يف ةرثؤملا مهتاراصتنا

 يتارباخم مييقت ىلع ةرم تاذ جتحاو .ليئارسإ اوبرضي يكل ۱۹١۷ ماعلا نورظتني

 .«؟ةئطخم تارباخملا تناك ول اذام نكلو ءًانسح «ًانسح» :ًالئاق لئافتم

 شيجل ًاسجاه لكشي ناك ليئارسإ ىلع مهلك برعلا هب موقي موجه فيط نأ امبو
 تامجهلا دصل ةلماش «نادنسلا» ةيعافد ةطخ slack als كلذل .ىليئارسإلا عافدلا

 ةطخلا قيبطت نكلو .موجهلاب ءدبلاو ةردابملا مامز ذخأ مث نمو تاهبجلا عيمج ىلع

 ةلودلا یقبت اذكهو AAV ماعلا نم (ناريزح) وينوي یتح .ىرخأ ةنس قرغتسي فوس

 ةريخذ نأ ملع امدنع علهلاب لوكشإ بيصأ دقل .رطخلل ةضرعم نيحلا كلذ ىتح

 نأو - مايأ ةتس ىلإ اهتفعاضمب رمأف .لاتقلا نم مايأ ةثالث الإ ىفكت ال تاعردملا

 لامك راعتسملا مسالاب فورعملا (Eli Cohen) نيهوك ىليإ لاقتعا هقلق ىلإ فاضأ

 بتارملا يف هسفن لخدأ يذلا داسوملا ليمع cut (Kamal Amin Thabet) نيمأ

 .ةيروسلا ةيركسعلا ةسسّوملا نم ايلعلا

 راشتنا لوح ضوعي ال تامولعم ردصم ليئارسإ تدقف (رايآ) ويام يف همادعإبو

 (0E) .حتفل يخسلا ةيروس معد لوحو .نالوجلا تاعفترم يف ةيروسلا تاوقلا

 ذخأ اذإ .اسنرف عم مهفلاحت ةلاح وه نييليئارسالل ربكأ قلق ردصم كانه ناك

 ةدس لوغيد ملستو مكحلا نم نويروغ نب جورخ ذنم ةريبك ةروصب رتفي فلاحتلا اذه

 تالارنجلا ضعب طروتو ةيرئازجلا برحلا ءاهتنا ذنمو .اسنرف يف ةسائرلا

 تدوز اسنرف نأ نم مغرلا ىلعو .لوغيد دض بالقنا تالواحم يف نييليئرسإلا

 ةيلاتلا تاعفدلا نإف (VAT ماعلا يف ةلتاقم Y جاريم ةرئاط نيعبسو نيتنثاب ليئارسإ

 ءانب ةداعإو .يضاملا نم EN سيوسلا ةلأسم لعج اسنرف pe بيسي تئجرأ

 .يرصملا لارنجلا سيراب تلبقتسا ATO ماعلا لولحبو .ةيطسوألا قرشلا روسجلا

pole(00) .مركم فيضك  
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 تايالولا يف .ليئارسإ رظن ةهجو نم .نمكي هذه قلقلا رداصم ىلع باوجلا ناك

 سيئرلا لاق .يدينك لايتغا دعبف .ةديجلا ةيدولا ةعزنلا يذ اهسيئر يفو .ةدحتملا

 مكنكلو .ًاميظع ًاقيدص متدقف دقل» .نييليئارسإلا نييسامولبدلا دحأل نوسنوج
 VATE ماعلا نم (ناريزح) وينوي يف ةقادصلا كلت ترهظ «هنم لضفأ وه نم متدجو

 ذإ .ضيبألا تيبلا يف لبقتسي يليئارسإ ءارزو سيئر لوأ لوكشإ يفيل ناك امدنع

 ةحارصب ليئارسإ ءارو فقت ةدحتملا تايالولا نإ» :ًالئاق هفيض سيئرلا نأمط
 ءارو فقت امك أمامت .ةينمألا اهحلاصم ىلع رثؤت يتلا رومألا عيمج يف ةبالصو

 ام ىلع ةيعارزلا ةيفلخلا يفو نسلا يف نالثامتملا نانثالا راس ..ايسآ قرش بونج

 نوكي امبرف .رسخن نأ عيطتسن ال نحن» :ًالئاق هرعذ ايدبم لوكشإ هيلع درف .ماري
 دقتعأو .ملاعلل هيطعي ام يدوهيلا بعشلا ىدل نإ .خيراتلا يف انل فقوم رخآ اذه

 نأ جتنتست فوسلف .اهنم انوجن يتلا باعصلا لك ىلإو انخيرات ىلإ ترظن ول كنأ

 دي ىلع انل ثدح ام ةيناث انيناع ام اذإ ءاقبلا عطيتسن الو .رمتسن نأ انديري خيراتلا

 (O01) .انمهفتس كنأ دمتعأو ..رلته

 Lai .رالود نويلم OY ةميقب ةيندم تادعاسم ليئارسإ حنمو نوسنوج مهف

 Pattom) tA-a نوتاب تاعردم تعيبف .ىرخأ ةياكح كلتف ةيركسعلا تادعاسملا

(A-Mلالخ نم ةرشابم ريغ ةقيرطب ليئارسإ ىلإ  LOUتاعردم ةقفص ءاقل  

ablesىلإ ةفاضإلاب - ندرألا ىلإ  tAكوه ياكس زارط نم ةلتاقم ةرئاط  Sky) 

elas (Haukعضخ ايناملأ نكلو . ۱۹١۷ ماعلا نم (لوأ نوناك) ربمسيد يف - 

 تافذاق ىلع رصم تلصح امنيب .ليئارسإل حالسلا عيب تفقوأو ةيبرعلا طوغضلل

 ليئارسإ leis ةرورض ينعي يذلا رمألا .يتايفوسلا داحتالا نم ىدملا ةديعب

 يكيرمألا حالسلا تاعيبم تفعاضت نيح يف .روفلا ىلع ةيكيرمألا تارئاطلل

 نويلم ۹٩,۲ ىلإ رالود نويلم ٤٤.۲ نم .نوسنوج ةرادإ age يف طسوألا قرشلل

 ةركذم ىف درو دقف .ةليئض تناك تاعيبملا هذه نم ليئارسإ ةصح نإف .رالود



 ضفر نوسنوج نكلو .«ًالاعف ًاعدار ًاحالس كلتمت نأ يف بغرتو .ةبيط ليئارسإ

 (OV) .ليئارسإل يساسألا دروملا ةدحتملا تايالولا نوكت نأ

 فرط عم LIS اهفوقو نع يديلقتلا اكيرمأ فوزعل ًاساكعنا اذه نوسنوج ضفر دعي

 يف اهتضراعمو ماتيف برحب ًالوغشم نوسنوج ناك كلذ نم رثكأو .طسوألا قرشلا

 مازلإ ىلع ةرداق ةدحتملا تايالولا نكت ملف Les (0A) نادعاصتت اتناك نيتللا .لخادلا

 دكأ امك .تايفوسلا عم ىرخأ ةهجاوم ىلع الو .ملاعلا نم ىرخأ ةقطنم ةيأ يف اهسفن

 نأو ًاصوصخ .لوكشإ ىدل أطيسب ءازع ةقيقحلا هذه كاردإ دلوف .هسفن نوسنوج

 .حالسلاب امهيلك برعلاو نييلامشلا نييمانتيفلا نودوزي اوناك تايفوسلا

 نويروغ نب لازام ذإ .ًاضيأ .ةيلخادلا هلكاشم .يليئارسإلا ءارزولا سيئر ىدل ناك

 نكي مل لوكشإ نأ ةياهنلا يف دكأتو .ةرازولا ةسائر بصنم نم هتلاقتسا ببسب حنرتي

 هبزح (Dayan) نايادو (Peres) زيريب هينواعم عم لكشف .هل تقؤم ليدب درجم

 لامعلا ةمئاق (Rafi) [Reshimat Poalei Israel يفار .لصفنملا صاخلا

 VANO ماعلل (لوأ نبرشت) ربوتكأ تاباختنا يف ًافيعض هؤادأ ناك يذلا (نييليئارسإلا

 ةيرثكأ يف JSG ثادحإ يف حجن هنإف .ةطلسلا ملست يف يفار بزح لشف اذإ نكلو

 هجاويل لوكشإ يفشو .ةيبلق ةبون هل ببَس لب .هميعز قاهرإو (Mapai) يابام بزح
 .ةيناملألا تاضيوعتلا ءاهتناو ةرجهلا ىوتسم ضافخنا نع أشن ًايداصتقا ًاداسك

 AN ىلإ يونسلا gaill لدعم ضفخناو ZIY, E ىلإ ةئجافم ةروصب ةلاطبلا تعفتراف

 ةرم لوأل .صاخ هجوب يليئارسإلا بابشلا نيب رشتني ينطولا روتفلاب ساسحإلا أدبو
 )04( .ةحلاكلا ۱۹١۸ ماعلا مايأ ذنم

 نوضغ يفف .لمتحي ال عضو ىلإ ئيس نم ريسي ينمألا عضولاو ثدح كلذ لك
 يف - بيرخت .ران قالطإ .ماغلأ - ةيدودح ةثداح AY ليئارسإ تلجس VATI ماعلا

 -رياربف لالخ دحاو رهش يف ًايئادف ًاموجه نيعبسو ةسمخب نويروسلا ىهابت نيح
 نع- ةديدج ةموكح قشمد تدهش نيرهشلا نيذه يفو V) ( .(راذآو طابش) سرام



 ۷ (ةئيبلا) قايسلا

 دسألا ظفاح ناريطلا حالس دئاقو (Jadid) ديدج لارنجلا alai ذإ -فنعلا قيرط

(Hafez al Assad)ماظنلا اذه ناك .قباسلا ماظنلا نم ةيلاكيدار رثكأ ًاشعب ًاماظن  

 ,ةينسلا ةيرثكألا نم ةهوركملا ةيعادتبالا ةفئاطلا .نييولعلا نم هتيبلاغ يف فلؤملا

 يفاشلا ءاودلا نمكي .رصانلا دبع نم فوخلا هكلمتيو يبعشلا معدلا ىلإ رقتفي

 نأ مغر .ةيبرغلا ةيلايربمإلاو ةيبرعلا ةيعجرلا لثم ءادعأ عانطصا يف تالكشملا هذهل

 :ةينويهصلا نم ءوسأب اسيل امهيلك

 نأ نكمي الو ..ةيلودلاو ةيبرعلاو ةيلحملا انتاسايس روحم ةينيطسلفلا ةيضقلا دعت»

 ةيبعشلا ريرحتلا برح قيرط نع ةيمدقتلا ةيبرعلا ىوقلا ىوس ريرحتلا ةكرعم ضوخي

 يئاهنلا ليبسلا لظتسو ..ةيعجرلا ىوقلا ىلع راصتنالل ديحولا ليبسلا اهنأ تتبثأ يتلا

 (AY) .«ةلماشلا ةيكارتشالا ةيبعشلا هتدحو قيقحتلو هلمكأب يبرعلا نطولا ريرحتل

 امدنع VATE ماعلا يف أدب دق ناك Legs ةمقلا ىلإ يثعب بالقنا رخآ لصوأ

 يف نمألا مدع ةيطغتو ندرألاو رصم ةسفانمل ةبيهلا باستكا نويروسلا ماكحلا لواح

 هذه تلشف دقل .ليئارسإ دض ةيلاتق تايلمعب مايقلا قيرط نع كلذو .لخادلا

 ةرطيسلاو ندرألا يعبنم ليوحت ةلواحم يليئرسالا عافدلا شيج طبحأ امدنع ةطخلا

 يتلا ةينيطسلفلا تاراغلا ىلإ ذئدنع قشمد تتفتلاقف .حالسلا ةعوزنملا قطانملا ىلع

 فاعضإو .رصانلا دبعب يزخلا قاحلإو .ليئارسإب ىذألا قاحلإ :ثالث عفانم اهل ناك

 نأب ليئارسإ ريدقت ديكأت ىلإ تاراغلا هذه يدؤت نأ لامتحال نكي مل .نيسحلا

 نوري اوناك نيذلا نييروسلل ةبسنلاب ةيمهأ اذ اهدض برح ضوخل نودعي برعلا

 ةميزه وأ ليئارسإ ةميزه نع امإ رفستس يتلا برحلا ببسب ًائيش اورسخي نل مهنأ

 خسارلا اهفلاحت اهيمحي يتلا ىذأ يأ ايروس بيصي نلف .ندرألاو رصم :امهيتسفانم
 .يتايفوسلا داحتالا عم

 يلاوح  طسوألا قرشلا يف ةلئاط ًالاومأ رمألا عقاو يف .تايفوسلا رمثتسا دقل

Y١7٠١ ةيركسع تادعاسمك رالود رايلي  daza0٠٠١ و .ةيعفدم ةعطق ٠٠٠٠و .ةبابد  

 يفف LEY يلاوح اهنم رصم ةصح تناك NAOT ماعلا ذنم  اراشتسم ١٠٠١ .ةرئاط



 برحلا نم pli ةتس ۷۲

 ةميزهل Iai «يلامسأراللا يطارقميدلا يروثلا» رصانلا دبع ناك يتايفوسلا موهفملا

 تبشن امدنعف .وكسوم لمأ بيخي نل .ةيبوكلا خيراوصلا ةمزأ باقعأ يف برغلا

 ددهتو بونجلا نم وتانلا فلح ىلع فافتلا ىرج ايسآ قرش بونج يف برحلا

 دبع حنم اذكهو .تايفوسلل ةيلاوملا ةيبرعلا ةمظنألا لبق نم يطفنلا مهردصم

 يهو SANE ماعلا يف يتايفوسلا داحتالا يلطب بقل رماع ميكحلا دبعو رصانلا

 .لبق نم يبنجأ اهب ظحي مل ةزئاج

 ةداق قفتي مل ذإ .قاقش ردصم دعي ةقطنملا يف يتايفوسلا ءاخسلا اذه ناك

 .ةيسكراملا راكفألا ىلع حاتفناو دونجك ةيبرعلا تافصلل مهمييقت يف شيجلاو بزحلا

 نيرشت) ربوتكأ يف ةطلسلا نم فيشتورخ جورخ نوطبري نيبقارملا ضعب نإ ىتح

(Jaiماعلا نم  VATEمل كلذ عمو .رصم هاجت همرك طرف نع ةمجانلا لمألا ةبيخب  

 (-Alexei Kos نجيسوك يسكيلأ ءارزولا سيئر :يثالثلا مهو .هلحم اولح نيذلا نكي

(ygginينروغدوب يالوكين سيئرلاو  (Nikolai podgorny)بزحلل ماعلا نيمألاو  

 ريشملل اولاق ذإ .مهفلس نم ءاطع Jab (Brezhnev. T.L) فينجيرب LJ يعويشلا

 لك مكيطعنس» :ةيتايفوسلا ةدايقلا نم ةوعدب وكسومل هترايز ءاثأ pale ميكحلا دبع

 (AY) .«رارسألا كلت ظفحن فوسلو» :ًالئاق مهيلع درف «ةيرسلا ةحلسألا ىتح ءيش

 ثعبلا ةروث باقعأ يف لبق نم دحأ اهيلإ مهقبسي مل ةجرد يتايفوسلا مركلا غلب

 ريغ ًاروظحم يعويشلا بزحلا ناك ثيح رصم يف لاحلا وه امل ًافالخو .ايروس يف
 يف ديدجلا ماظنلا نإف .ةدقعم تناك كلذ بيسب تايفوسلا عم تاقالعلاو .يعرش

 دقف . ةيروس ىلع تادعاسملا تلاهناف .نييروسلا نييعويشلا ةرم لوأل نمضت ةيروس
 لومو ءايروسل ةيتحتلا ةينبلا تددجتف  رالود نويلم EYA هدحو VATT ماعلا يف تغلب

 تحبصأو .ناوسأ يف يلاعلا دسلا نم رثكأ فلك يذلا تارفلا دس ءاشنإ عورشم

 ةيروسلا تاقالعلا تماق كلذ عمو .ةيناث ةغلك سرادملا يف سردت ةيسورلا ةغللا

 يتلا .ثلاثلا ملاعلا ةسايس نإ ذإ .يجولويديالا ساسألا نم رثكأ ىلع ةيتايفوسلا

 ىدل ةريطخ تاساكتنا نم يناعت تذخأ دق .تايفوسلل أرهاب ًاحاجن دعت تناك



 vr (ةئيبلا) قايسلا

 اناغ يف (Nkruma) اموركنو ايسينودنإ يف (Sukarno) ونراك وسب ةطاحإلا

(Ghana)ضيوعتلا يه ايروس تناكف .ايقيرفإو ايسآ يف ينيصلا ذوفنلا راشتناو  

 (AY) .تاسكنلا هذه نع

 ةيضقلا ادع اميف .ةماهلا اياضقلا لك يف Lalas نيتقفتم قشمدو وكسوم تدب

 .ليئارسإل ةيساقلا مهتنادإو ةينويهصلل تايفوسلا نعط نم مغرلابف .ةينيطسلفلا

 قرشلا يف برحلا ةراثإ نكت مل ذإ .فنعلا مادختسا ىلع نوضرتعي Lai مهنإف

 يكيرمألا سداسلا لوطسألا دض .ةيبونجلا تايفوسلا دودحل يذاحملا طسوألا

 تامامتها نمض نم يتايفوسلا داحتالا نم ًابيرق طسوتملا رحبلا يقرش يف دوجوملا

 ليوحت ةيروس تالواحم (Kremlin) نيلمركلا ءامعز ضراع دقف .تايفوسلا ةداقلا

 ةطخ ساسأ ىلع مالس تاثداحم ءارجإ كلذ نم ًالدب اوحرطو .ندرألا يعبنم

 . ٠۹٩٩ ماعلا فصتنم لولحب ,biog ًاديور فعضي ذخأ فقوملا اذه نكلو .ميسقتلا

 لاع ىوتسم ىلع يروس دفو مايق رثإ يتايفوس -يروس كرتشم نايب ردص دقف

 ناودعلل ةدعاقو ةيركسع ةناسرت» اهنأب هيف ليئارسإ تفصو .وكسوم ةرايزب

 برعلل يتايفوس لماك معدب يروسلا دفولا دعوو .«يبرعلا بعشلا .. دض زازتبالاو

 (Vt) .«ةيرامعتسالا ةينويهصلا دض ةلداعلا مهتيضق يف»

 ةيلخاد تاعارص نع أشن دق ةيتايفوسلا ةسايسلا يف لوحتلا اذه نوكي امبر

 (Andrei Antonovich Grechko) وكشيرغ شتيفونوتنأ ةيردنأ لاشراملاف -

 ىلإ ةجاحب ناكف .فينجيرب نم معدب ةطلسلا ةبعل بعلي ناك .عافدلا ريزو بئان

 .مانتيف يف اكيرمأ سامفنا لالغتسا يف ةبغر نم وأ - تالضع ضارعتسا

 ةيروس تعسو امدنع عيبرلا كلذ يف ةيمتح .لاح ةيأ ىلع .ةجيتنلا تناكف

 نيدلا رون روتكدلا بطاخ دقف .ليئارسإ دض ةيئادفلا تامجهلل اهمعد ةنصحملا

 طخ ىلع نيدوجوملا نييروسلا دونجلا .يروصلا يروسلا سيئرلا .يساتألا

 ةملكلا يف ام JO ةيبعش ريرحت برح اهديرن اننإ» :ًالئاق ليئارسإ عم ةهبجلا



 مادختسال تقولا ناح دقل .نيطسلف يف ةينويهصلا ةدعاقلا ريمدتل ىنعم نم

 )10( .«هلجأ نم تعنص يذلا ضرغلل ةحلسألا هذه

 .ايروس ىلع ةرشابم درت نأ اذكه اهيدحت مت يتلا ليئارسإ نم عقوتملا نم ناك

 رطخ نكلو .ينمضلا يكيرمألا معدلاو .ديكأتلاب .ةيركسعلا ةردقملا ليئارسإ ىدلف

 .تازيملا هذه ىلع ىفطي ناك تايفوسلا ريثتو ةيروس اهبعلت عسوأ ةهجاوم لاعشإ

 .مهاشخيو سورلا فرعي نييقرشلا نييبروألا هليج ءانبأ نم هريغك لوكشإ ناك ذإ

 معد لضفب ةيراحتنا نوكت اميرو ةريبك ةقزاجم ايروس عم برحلا تناك كلذل

 )1( .يتايفوسلا داحتالا

 (رايآ) ويام Yo يف ايلج ةيليئارسإلا - ةيتايفوسلا تاقالعلا رارقتسا مدع رهظ

 .يليئارسإلا ريفسلا يتايفوسلا داحتالا ةيجراخ ريزو ربخأ امدنع ۱۹١١ ماعلا نم

 عافدلا شيج نإ» :ًالئاق ةيروس وزغل ةينويهص ةطخب (Katriel Katz) زتاك ليرتاك

 ىلع دشتحت ىندألا قرشلا يف ةيرسلا ةيرامعتسالاو ةيلايربمالا ةحلسأو .يليئارسإلا

 .«ةيلامشلا دودحلا

 لت يف يتايفوسلا داحتالا ريفس ىلإ هاغلبأ يذلا قيمعلا لوكشإو زتاك راكنإ نإ

 يضارألا ةدحو مارتحاب ليئارسإ تاديكأتو (chuva Khin) نيخ افوش .بيبأ

 يف ةمزألا هذه ترهظ دقل .اذه مهيأر نع تايفوسلا نثت مل .اهتمالسو ةيروسلا

 دقل» :ةلئاق رمزتو لبطت تذخأف .نيموي دعب (Tass) سات .ةيتايفوسلا ءابنألا ةلاكو
 اهلاضن يف ةيبرعلا نادلبلا عم تايفوسلا نماضت ىلع ناهربك ..فشكلا ناوآ نآ

 ذخأم ةلاسرلا تذخأ دق ليئارسإ نأ ديب .«ةيلحملا ةيعجرلاو ةيبنجألا ىوقلا .. دض

 ةيعالطتسا تاعلطب ولو ىتح .نييروسلا زازفتسا نأشب جازملا ةيبصع تدغف دجلا

 (AV) .ةيروسلا يضارألا قوف يليئارسإلا ناريطلل

 عافدلا شيج ذفن ذإ .ليئارسإل ديحولا مئادلا فدهلا يه ةيبرغلا ةفضلا تلظ

 ىرجو -نييندم ةينامث لتف ثيح- ليلخلا ةقطنم يف كانه نيتبرض يليئارسإلا

 .يندرألا يبرعلا قليفلا عم رانلا قالطإ لدابت



 YO (ةئيبلا) قايسلا

 .قشمد عدرت مل اهنكلو لوكشإ تاداقتنا فيطلت ىلإ تايلمعلا هذه تدأ امير

 نويروسلا فنأتسا امدنع دودحلا لوط ىلع تاعردملا نمو .يعفدملا فصقلا رمتسا

 تانطوتسملل مهفصق اوفثكو يليئارسإلا ىدملا قاطن جراخ ليوحتلا لامعأ

 يليئرسالا وجلا حالس ءاعدتسا نم ًادب نيبار دجي مل .ىرخأ ةّرمو .ةيليئارسإلا

 .ةيروس غيم ةرئاط طقسأف (زومت) ويلوي ۷ يف تاراغب مايقلل

 ةريحب ئطاش ىلع يليئارسإ ةيرود براق حنج امدنعف .يروسلا درلا رخأتي مل

 اهتارئاط ايروس تلسرأ .(بآ) سطسغأ ٠١/ يف ةعوزنملا ةقطنملا يف يفرشلا ايربط

 وجلا حالس قوفت ةحص مدع تابثإ» موجهلا اذه نم ضرغلا ناك .براقلا برضل

 لاجر نكلو .نيتلعتشم اتوهو غيم اترئاط تبيصأ :دسألا ظفاح لاق امك «يليئارسإلا

 هذاقنإ مت يذلا براقلا ذاقنإ نم ةيليئارسإلا عافدلا تاوق اوعنم ةيروسلا ةيعفدملا

 (VA) .ليللا ءاثأ ةقئاف ةبوعصب

 ٠١ يلاوح ىلإ نآلا ىزعت تحبصأ يتلا ةينيطسفلا تاراغلا ترمتسا كلذ عمو

 (Youths of Re «ةدوعلا لاطيأ»و «رأثلا بابش» لثم ءامسأ لمحت ةيئادف ةعومجم

.(venge and Heroes of Returnىلع .ةيناث .ليئارسإ بضغ ماج بصنا دقل  

 ةيرق يف ًالزنم YA فسنب يليئارسإلا عافدلا شيج نم نويلظم ماق ثيح ندرألا

 لمعلا اذه فشي مل .ايندم رشع دحأ اولتقو ةيبرغلا ةفضلا لامش (Rafat) تافار

 رصأو .نيسح كلملا فاعضإ رطاخم نم رذحف .لاح ةيأ ىلع .نيبار ليلغ يماقتنالا

 فوسو .ءانيس ةلمحب ةهيبش ةبرض -ايروس- باهرإلا ردصم برض ةرورض ىلع

 مسقنم يبرعلا ملاعلاو .نميلا يف نيلوغشم نييرصملا نأ املاط ايلاثم تيقوتلا نوكي

 A يف (Bamahane) ناهاماب .يليئارسإلا شيجلا ةلجمل نيبار لاق .هضعب ىلع

 وأ .ًاباهرإ تناك ءاوس .ةيروسلا لامعألا ىلع درلا هجوي نأ يغبني» :(لوليأ) ربمتبس
 نإ اذإ .همعدي يذلا ماظنلاو باهرإلا يبكترم ىلإ .دودحلا ىلع ًاناودع وأ .ًاليوحت

 .«ةدايقلا عم مادصلا يه .ًاساسأ .ايروس عم ةلكشملا



 ىلإ موجهلا اذه لثم يدؤي نأ ىشخي ناك يذلا لوكشإ تاظحالملا هذه تبضغأ

 فوس» :ًالئاق رذحف .ليئارسإ دض برح يف مهلك برعلا ديحوتو تايفوسلا ماحقإ

 .«ةنوميد لعافم اهيف امي .ندملا فصقت

 .ةيروسل ةيلخادلا نوؤشلا يف ليئارسإ لخدتت الأ يغبني» :ًالئاق ةوسقب نيبار مالو

 قيرط نع ةرشابم ريغ ًاقيرط ءارزولا سيئر حرتقا ةرشابم .ةيروس ةمجاهم نم ًالدب
 .نمألا سلجم يف ةيروسلا مئارجلا ةنادإو .روهش ةتس ةيرابجإلا ملعلا ةمدخ ديدحت

 رايهنا نع ترفسأ .ةماعلا تايونعملا ةيرابجالا ةمدخلا ةدم ةدايز ززعت نأ نم ًالدبف

 اهطبحي ناك نمألا سلجم يف ةيروس ةنادإ تالواحم نأ ىلإ ةفاضإ .تايونعملا هذه

 .«وتيفلا مادختساب يتايفوسلا داحتالا

 حرص ذإ .ًأمامت ةيناودع نيعز فسوي .ءارزولا سيئر ةجهل تناكف قشمد يف امأ
 ةكرح يأو ًاران ةقطنملا لعشن فوس لب ..ةينيطسلفلا ةروثلا حبكنل تأن مل» :ًالئاق

 )48( .«اهربق ىلإ يدؤتس ليئارسإ اهب موقت

 تناك كلذك رصم لب :ليئارسإب قلعتي اميف طقف سيل .دعاصتت ثادحألا تناك

 ةرازو ريرقت ركذ دقو .برحلا ىلإ ةقطنملا رجل ةيروسلا ةلمحلا ىلإ بعرب رظنت

 ةقطنملا يف عضولا ميقي )7١( نوسنوج سيئرلا ىلإ عفر يذلا ةيكيرمألا ةيجراخلا

Ginيأ ىرن ال اننكلو .اهدض رجفني وأ فنعب ليئارسإ بجشي امبر رصانلا دبع  

 ف اهوهشي Joes plea وأ E ىلع نوعه نكي راما sue مانعا لامتتلا
 روا للا

 نواعتلا اذه لثم نأ مغر .نييروسلا حامج حبك يف رصمو ليئارسإ تكرتشا دقل

 .ًاليحتسم ودبي

 نيب ةيرسلا تالاصتالا ديدجت ىلع .براقتلا اذهب aie ًافارتعا .رصانلا دبع قفاو

tasفم یوا ر ل وا و  aaةا ا نشكر روع تالا تالا "فرح یوا  



 W (ةئيبلا) قايسلا

 رصانلا دبع ىلإ ةرشابم هريراقت بتكي ناك يذلا .ةيديلقتلا ريغ ةيرصملا ةحلسألا

 .رماع ميكحلا دبعو

 سيراب يف اًرس (Steve) فيتس مساب طقف فرعي طيسو لضفب .نانثالا ىقتلاو
 نرقلا تاينسمخ يف تحرط يتلا كلت عم .رمألا عقاو يف .ةقباطتم تابيترت اثحبو
 فيفخت لباقم ale تادعاسم ىلع لوصحلا يف رصم ليئارسإ ةدعاسم :نيرشعلا

 نفسلا رورم ىلع راصحلا فيفختو .رصم يف ليئارسإل ةيداعملا ةياعدلا ةلمح

 نيمهتملا دوهيلا حارس قالطإ كلذك نويرصملا ضرعو .سيوسلا ةانق يف ةيليئارسإلا
 بهذو .ليئارسإ نم ضرفك رالود نويلم ٠١ يقلت ءاقل ١1604 ماعلا يف سسجتلاب

 نم (ناريزح) ونيوي يف ةرهاقلا ةرايزل تيمآل ةوعد هجو ذإ .كلذ نم دعبأ ىلإ ليلخ
 ىلعأ دوجو جئاتن ةمالس نامض نع Lely ةركفلا ىغلأ لوكشإ نأ ديب AAT ماعلا

 قلغأ كلذ دعبو .رصانلا دبع عم ةيليئارسالا ةيرسلا نمألا تاوق يف لوؤسم

 يف نيبغارلا برعلا نيب اهرمأ حضتفي نأ ةيشخ LIS هذه لاصتالا ةانق نويرصملا

 ةنس دعب .ةيناث هذه لاصتالا ةانق حتف ةداعإ نويليئارسإلا لواح .هردق نم صاقتنالا

Labs)7١( .اهاوس نم ًامالظ رثكأ ةنحم مضخ يف  

 .نييروسلا ةئدهت امأ .نييليئارسإلا ةئدهت ىلع ةيرسلا تالاصتالا دعاست امير

Lylaءايروس عم كرتشم عافد ةدهاعم دقع رصانلا دبع حرتقا .ىرخأ ةيمارد كلاسم  

 يف .رصم نكميو .عارص ضوخل رصم ءارغإ ىلع ايروس ةردقم ززعي يذلا رمألا

 نع ًالضف .نيرشلا نوهأ وهو .ةروانملا ىلع ةيروس ةردق نم دحلا نم .هتاذ تقولا
 .ةيروسلا تارئاطلا طوقس دعب .ةركفلا هذهل نيلايم اوناك نييروسلا ءامعزلا نأ

 ةلمح دعبو .يزردلا موطاح ميلس دئارلا ةدايقب بالقنا ةلواحم فاشتكال مهلوهذو

 أوسأ ةيبرع ةلود ىوقأ عم قافتالا نوكي نل يلاتلابو .طابضلا ةئيه يف ريهطتلا

 .ماظنلا ميعدتل ليبس

 دفو مودقب VATI ماعلا نم (لوأ نيرشت) ريوتكا طساوأ يف ىلوألا ةوطخلا تأدب

 اننإ» :ًالئاق pale يلع دعس لارنجلا هسيئر حرص ثيح .قشمد ىلإ يرصم يركسع



VAبرحلا نم مايأ ةتس  

 Sigil رهو WS كرتشملا هيه قيقحت اعتاب ةكشاو تاوطخ ر tals نوقتا

 كانهو .ةرهاقلا ىلإ ةلدابتم ةرايزب نّيعز ماق مث .«ليئارسإ ةلازإو ةلماكلا ةيبرعلا

 يرش ريمهوت نط يناثلا يف نهر توب ىيروسلا كارزولا سيرت وصاتلا فيه لاق
 pajas از یوو حرقت نم نارا ی cls و

 جتحا امدنع .كلذ عمو .يبرع موجه رطخل ةضرعم ريغ اهلعجي ةيكيرمأ تادعاسم

Gesةثم |ورظعتي نأ بوعلا ىلع ند الفاف  dials atsريع  Gastكيلعوةلوقي  

 الإ كفده قيقحت عيطتست ال كنأ ملعت نأ كيلع لب .نيسمخ الو ةنس ةئم رظتنت الأ

 (VY) .«ىدملا ديعب عفدم ىلإ ككالتماب

 تاقالعلا تديعتساو .نيموي دعب ةيروس - ةيرصم عافد ةدهاعم تعقو

 بوشن لاح يف رخآلا ةدجنب فرط لك مزتلاو نيدلبلا نيب ةيركسعلاو ةيسامولبدلا
 ا ا F اعملا هذهل ةيرسلا قحالملا تط رتشاو .ةكرعم

 اروم ىدش
 .يروسلا ةيجراخلا ريزو نلعأو ةيلامشلا ةهبجلا ىلع موجهب ليئارسإ مايق لاح

 .«ةدحاو ءامس يف نآلا ناقلحي gia يرصملا وجلا يحالس» نأ سوخام ميهاربإ

 رصم نيب ًامئاق ناك يذلا ينمضلا فلاحتلا عطقل ةصرف ةدهاعملا هذه تناكو

 برعلا توص ةعاذإو ةيروس ةعاذإ تعرشو .ايروس ةضراعم ةدعاق ىلع ندرألاو

 يعجر هنأب هفصوو هردق نم طحلاو نيسح كلملا ىلع مغانتم موجهب ةيرهاقلا

 يرون ريصمك ريصمب هايإ نيدعاو .امهيديأب ةادأو ةنيويهصلاو رامعتسالل ليمعو

 (YY) .يركسع بالقناب ليتغا يذلا قارعلا ءارزو سيئر ديعسلا

 يف برح نع ثيدحلاب نييروسلا ئدهي هنأب رصانلا دبع دقتعا اذإ نكلو

 ىلع ةيئادف تاراغ عبس تعقو ذإ .هأطخ تتبثأ ثادحألا نإف .ديعبلا ريغ لبقتسملا

 نييليئارسإ ةعبس اهيف لتق عيرس بقاعت يف soi نم اهمظعم جرخ .ليئارسإ
 انثمطم درلا ةرورضب هنوبلاطي اوناك نيذلا تالارنجلل لوكشإ لاق .رشع LEI حرجو

 حوتفم تاظحالملا رتفد» :ًابيرق هل مقتني فوسلو ىسني نل ىلتقلا نم Li ob مهايإ

 ريفسلا ًاركذم .ندرألاو ايروس ىدل لخدتت نأ ًاضيأ اكيرمأ اجر هنكلو «بتكت ديلاو



 vA (ةئيبلا) قايسلا

 روهمج كانه» :ًالئاق (Walworth (Wally) Barber) ربراب (يلإو) ثرولو يكيرمألا

 امبرو .تامادص نع رفسي امبر عضولا نأ ملعت نأ كديرأ .هباسح بسحي نأ نم دبال

 ءارزولا سيئر ضفر .«ةرم نم رثكأ هيف ريكفتلا دعب لمعب مايقلا ىلأ ًانايحأ رطضن
 لوبدوأ .يجيورنلا لارنجلا .ةدحتملا ممألل نيعباتلا نيبقارملا سيئر مييقت يليئارسالا

(OddBull)ليئارسإل يداعملا للستلا عنم يف هدهج ىراصق لذبي نيسح كلملا نأب . 

 قلطي مث نيباهرإلا لقتعي كلملا ناك .ةيليئارسالا تارباخملا ريراقت بجومبف

 (VE) .يلاتلا مويلا يف مهحارس

 موقت ةيركسع هبش ةطرش ةرايس مغل رجفنا (لوأ نيرشت) ربمفون نم رشاعلا يف

 يف ليلجلا ةنيدمل ةلباقملا ةيليئارسالا دودحلا دنع شيجلاب ةقحلم لايتغالاو لتقلاب

 ىلإ ةيزعت ةلاسر نيسح كلملا بتكف .دحاو حرجو مهنم ةثالث لتق .ةيبرغلا ةفضلا

 نمأ ىلع ظافحلاب همازتلا اهيف دكأ .ليئارسإ بضفل ًابسحتمو ًاكردم لوكشإ

 يف ربراب ىلإ هرودب اهب ثعب يذلا نامع يف يكيرمألا ريفسلا ىلإ اهب ثعب .ليئارسإ
 .هتايح ةليط بزعألا .بيهملا ءوبرلا ضرمب باصملا .ةماقلا ليوط .ربراب ناك .بيبأ لت

 ذإ .نآلا قلزنا هنكلو .ءارفسلا LAST نم دعي .وبخي ال ًافطاعت ليئارسإ عم فطاعتملا

 .هبتكم ىلع اهعضو .ءارزولا سيئر بتكم ىلإ ًاروف ةلاسرلاب ثعبي نأ نم ًالدب

 ةلطع دعب ام ىلإ رظتنت نأ نكمي ةلاسرلا نأ دقتعاف .ةعمجلا وه مويلا كلذ ناك

 (V0) .ةعرسلا ىلإ اوعدي ءيش ال هنأ املاط عوبسألا ةياهن

 نكت مل .عوبسألا ةياهن ةلطع يف ةبرض هيجوت تررق دق تناك ليئارسإ نكلو
 لاق .يوج ءاطغب راهتلا حضو يف تثدح .قاطنلا ةعساو تناك لب .ةدودحم ةبرض

 ًادكؤم (Ezer Weizman) نمزياو رزيع يليثرسالا عافدلا شيج يف تايلمعلا سيئر

Lil,يف تعبتا يتلا اهتاذ ةقيرطلاب 1977 ماعلا يف ةيماقتنا ةراغ ذيفنت عيطتسن ال  

 ريزو نابيإ يه امك ىقبت قفاو .ةبرضلا هذه قاطن عاستا كلذب ًاللعم» 400 ماعلا

 ذإ .ءارزولا مظعم كلذكو .ةبرضلا هذه ىلع ءودهلاب فورعملاو كاذنيح ةيجراخلا



Aeبرحلا نم مايأ ةتس  

 لوكشإ لاؤس ىدلو .برح ةراثإ نود عدرلا ىلع اهتردق ليئارسإ درتست نأ نم دبال

 ىلإ انلصوت دقل» WSL باجأ ايروس ىلإ سيلو ندرألا ىلإ ةبرضلا هيجوت ببس نع
 ىلع لب .طقف ةلصلا تاذ تاموكحلا ىلع عقت ال لامعألا كلت ةيلوؤسم نأب رارق

 نيب تاباصإ عقت ال نأ هلمأ نع ربعو .«تاياصعلا هذهل ىوأم رفوي يذلا بعشلا

 (VI) .يندرألا يبرعلا قليفلا عم تامادص ثدحت الأو .نييندملا

 ول هسفن رارقلا ذختيس لوكشإ ناك له :اهنم ةديدع ةلئسأ .كلذ دعب .تريثأ

 ربراب رخأتي مل ول ثادحألا ىرجم ريغتيس له .هنيح يف نيسح كلملا راذتعا ملست

 ؟كلملا باتك لاسرإ يف يواسأملا رخأتلا اذه

 .حرطت نأ نكمي ةديدع ةلئسأ كانه

 ىلإ بسنت نأ نكمي ال .ةيلاتلا ةتسلا روهشلا يف تثدح يتلا تاروطتلا نأ ديب

 ةياهن لولحب تلمتكا ةثيب وأ قايس نم LAD تناك ذإ .ةنيعم ةثداح وأ هنيعب صخش

 ةيبرعلا نادلبلا نيبو .نييليئارسإلاو ةيبرعلا نادلبلا نيب عارصلاف ATT ماعلا

 لك يف يلحملا رتوتلا همقافي - .يتايفوسلا داحتالاو ةدحتملا تايالولا نيبو ءاهسفن

 قالطإ جاتحي ال gall اذه Jie يفف .لاغتشالل ةيلباقلا ديدش اوج قلخ دق -دلب

 .ةداضملا ةأرجلاو ةأرجلا نم تالعافت ةلسلس وأ .ةرطيسلا نع ةجراخ ديعصت ةيلمع

 .اهيف ةمحر ال برح بوشن ىلإ ًامتح يدؤت اهلكف .باسحلا ءوسو ةرماقملا نم وأ
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 تارفحملا

 ءانيس ىلإ عومسلا نم

 ةبراض ةوق ربكأ - Joy ةئمعبرأو .ةرزنجم فصن نوعبرأو cle se رشع

 مويلا ليبق ةيبرغلا ةفضلا دودح تربع NAOT- ماعلا برح ذنم تدشح ةيليئارسإ

 ىرقلا ةبقاعم ةيلمعلا ةياغ VAT ماعلا نم (يناث نيرشت) ربمفون نم رشع ثلاثلا

 فوس ذإ .مهيوؤتو حتف ييئادف دعاست تناك يتلا ليلجلا ةقطنم يف ةينيطسلفلا

 .نويليئارسإلا نظ اذكه وأ .حتف ىلع طغضيل نيسح كلملا ىلإ ىرقلا كلت لسوتت

 ىدمب ًاعايطنا نييندرألا ىدل ثدحي امبير ةطرفملا ةيرانلا ةوقلا ضرع نأ امك

 موجهلل دب ال ناكو . ًاضيأ نييرروسلا رذحيو .لبقتسملا يف مهب قحليس يذلا ماقتنالا
 عم ةهجاوم مدعو ةليئض ةمواقم عقوت عم .رساخملاو بساكملا يف ًافيظن نوكي نأ نم

 .ةقطنملا يف دوجوم ريغ هنأ ريراقتلا تركذ يذلا يندرألا يبرعلا قليفلا

 مجر ىلإ يليئارسإلا وجلا حالس تالتاقم ءاطغ تحت يليئارسإلا لترلا مدقت

 ةنيدم نم يبرفلا بونجلا ىلإ لايمأ ةرشع دعب ىلع (Rujm al-Madfa) عفدملا

 عومسلا ةيرق ناكف يناثلا فدهلا امأ .ضرألا نع ةطرشلا زكرم تحسمو .ليلخلا

 عمجتل ًاسيئر ًاناكم ليئارسإ اهربتعتو ةمسن ٠٠٠١ اهناكس ددع غلبي يتلا

 تردص يتلا يليئارسإلا شيجلا رماوأل ةيرقلا لهأ ةيبلاغ باجتساو .نييباهرإلا

 سماخلا نييلظملا ءاول نم ماغلألا اوسدنهم مدقت مث .ةيرقلا ةحاس يف عمجتلاب مهيلإ

 ريسي ناك كلذ لك .ةيرقلا ءاحنأ عيمج يف تويبلا نم ًاريبك ًاددع اوفسنو نيثالثلاو

 :ًاحابص فصنلاو ةعباسلا ةعاسلا يف عالطتسالا ةدحو تركذ امدنع ةطخلا بسح

 .ةيبرغلا ةيلامشلا ةهجلا نم نيمداق ناكملا ىلإ مهقيرط يف نييندرأ ًادونج نإ



AYةتس  aliبرحلا نم  

 نسحملا تجهب ديمعلا ةدايقب (نيطح) ةاشم ءاول نم لجر ةئم يلاوح اوناك

 ىدحإ ءاًطي ىلإ هدونج دوقي نسحملا ديمعلا ناك .ةبرع نيرشع نم ةلفاق مهلمحت

 نأ ديب كانه داعم طاشن دوجو ىلإ ريشت ريراقت تدرو ثيح .ليلخلا ىرق

 .يليئرسإ نيمك كانه ناكو gg ce all نم رمت اًطي ىلإ ةرعولا ةيوتلملا قيرطلا
 نأ ريغ ot حرجو ًايدنج V0 لتق ؛ةلفاقلا عابرأ ةثالث يف رانلا تلعتشاف

 دئاق اولتقو نييلظم ةرشع اوحرجف مهولتاقو نيليئارسإلا اوهجاو نييندرألا

 ريده ءاوجألا يف ىودو (Yoau Sha ham) ماهاش digs لينولوكلا .ةبيتكلا

 ىلع اهوريجأو نويليئارسالا اهل ىدصتف .ةيندرألا (Hunter) رتنه تارئاط

 .اهادحإ طاقسإ دعب ةدوعلا

 ةيراض ةكرعم ىلإ ةيحارجو ةعيرس نوكت نأ اهل ديرأ يتلا ةبرضلا تلوحت اذكهو
 )١( .ناشيج اهيف محتلا

 لفك Sp Gy Saal EE يتسم dias ou وحدتنا ANI E Gees نفت

 نيعبرأ رمد هنأ يليئارسإلا شيجلا نلعأ امدنعو AT حرجو برعلا نم نييندم ةثالث

 هتركذ يذلا ددعلا فاعضأ ةثالثب نييندملا اياحضلا ددع ةدحتملا ممألا oud .ًالزنم

 نأ نم ًالدب كلملا طاقسإب نوينيطسلفلا بلاط يلاتلابو .ةيليئارسإلا تاطلسلا

 :ةنامحلا بلاط aah اوتل

coalتابرطنخالا  jy rd alaنإ ليلا  os allىلإ  Gallيف  SLOANقشرو  
 رطضا يذلا رمألا .هليثامتو كلملا روص اوقرحأو ةراجحلاب ةموكحلا بتاكم نورهاظتملا

 .تارشعلا حرجو نينيطسلف ةعبرأ لتقف رانلا قالطإ ىلإ يندرألا يبرعلا قليفلا دونج

 .نويليئارسإلا اهامسأ امك (Sherdder) رديرش ةيلمعلا لوعفم سكعنا اذكهو

 ممألا قاثيم اهقرخل ليئارسإ ىلإ موللا نمألا سلجم هجو ذإ .ًاحضاو ًاساكعنا
Beةندهلا قافتاو  a allىورألاو لارا نيب  lie Weil glad SLES EE 

 (Y) .لامعألا هذه Jie راركت مدع نامضل ..اهدض



AY تازفحملا 

 يتلا ةدحتملا تايالولا لعف ةدر وه رثكأ تالاكشإ اهل ببسو ليئارسإ جعزأ ام نإ

 .نوسنوج دهع يف ليثم اهل قبسي مل

 فسن يف اهتبغر نمو .حضاولا ليئارسإ راتهتسا نم علهلاب نويكيرمألا رعش دقف

 لدتعملا يبرعلا ميعزلا .ةميمح تاقالع هب اهطبرت يذلا ديحولا يبرعلا ميعزلا

 ةدحتملا تايالولا تراشأو .ةيلاكيدارلا رحبلا جاومأ دض لضاني يذلاو .برغلل يلاوملا

 يتلا نوتاب تابابد ءاقبإ يف ليئارسإ بلط ىلع قفاو دق نيسح A نأ ىلإ

 ةيبرغلا ةفضلا تلعتشا دقو نآلا امأ .دودحلا نع ًاديعب رهنلا يقرش ًاثيدح اهارتشا

ale 16دهعتلا اذه نم للحتي فوس . 

 يكيرمألا ةيجراخلا ريزو نواعم نم نطنشاو ىلإ هترايز ءانثأ (Eban) نابيإ عمس

 كلملا) هب متعفد دقل» :يلاتلا موللا (Nicholas Katzenbach) خايذيزتاك سالوكين

 نأ نآلا مكيلعو .هيلإ ةبسنلاب ادج ةبعص ةايحلا متلعجو .عضو أوسأ ىلإ (نيسح

 .«متلعف ام جئاتن اولمحتت

 يليئارسإلا وضعلا (Robert W."Mad Bob” Komer) رموك ويلبد تربور مجاهو

 بارطضالا رداصم نم ًاديدج ًاردصم هحتفل» نابيإ يموقلا نمألا سلجم يف زوجعلا
 ىلع ظافحلا ىلع ةمئاقلا ةيكيرمألا ىوقلا نزاوت ةديقع فسنو .طسوألا قرشلا يف

 .«نيينيطسلفلا وأ ةيروس وأ رصم ءارو قايسنالا نع اهلزعو .ندرألا يف مئاقلا عضولا

 رصانت يتلا ةديحولا ةموكحلا نأ نيح يف ندرألا ليئارسإ تمجاه اذامل :رموك لءاستو

 .ايروس دض مكفرصت مهفي نأ نكمي ذئدنعو .ايروس يه همعدتو باهرإلا

 ىلإ بهذ دقف (Walt WRosto) وتسور ويلبد تلاو .يموقلا نمألا راشتسم امأ

 يراسي ماظن دوجو يف .ةيليفايكام بابسأل .تبغر» ليئارسإ نأ ىلإ ًاحملم كلذ نم دعبأ

 نيمعاد هيف سورلا نوكي فقوم باطقتسا لجأ نم ةفضلا نم رسيألا بناجلا ىلع

 جرح عضو يف ليئارسإ نوكت ال ثيحبو .ليئارسإل ةمعاد ةدحتملا تايالولا نوكتو .برعلل

 (؟) .«يبرع دلب عم ةقادص ةقالع ىمظعلا ىوقلا نم اهئاقدصأ دحأ ميقي امدنع



 ىلع «طرفم لعف در» اهنأب عومسلا ةوزغ حيضوتل نابيإ تالواحم نإ
 «ةدودحملا ةوقلل هيلع رطيسملا مادختسالا ىلع بيردت» اهنأب وأ .يبرعلا باهرإلا

 ةراثإ يف ةوزفغلا هذه تلشف دقل .نابسحلاب نكت مل فورظ لخدت هلشفأ يذلا

 يتلا نوسنوج سيئرلا ىلإ لوكشإ ةلاسر الو ىتح .نيرخآلا ىدل فطاعت يأ
 نأ يكيرمألا سيئرلا نم بلط هنكلو . أطخ باكتراب ةرازولا سيئر اهيف فرتعا

 مهضعب ءاقدصألا مهفي نأ Lae مهملا نم» :ًالئاق .اهعضوو ليئارسإ ةلاح ردقي
 ملف .«اهشيعن يتلا ةبيصعلا تاعاسلا نم هذهو .ةبيصعلا مهتاعاس يف ضعبلا

 .ةلاسرلا ىلع نوسنوج دري

 .غوسم نود تقهزأ يتلا حاورألل هنزح نع اهيف ربعي نيسح كلملا ىلإ لسرأ لب

 لاصيإ يف تلشف يتلا ةيجراخلا ةرازو نإ .ةيندرألا يضارألا ةمالسل همعد نعو
 لوكشإ ةيزعت لاصيإ نآلا ضفرت .لوكشإ ىلإ نيسحلا اهب تثعب يتلا ةيزعتلا ةلاسر
 )£( .نيسحلا ىلإ

 ةيراتركس ىلإ :لاقف .فقوملا Jea نأ لواح ليئارسإ ىلإ لوكشإ ةدوع ىدلو
 ًامدختسم .«لمعلا» ينعن اننأ عومسلا ةيلمع دعب اومهفي نأ برعلا ىلع :ياباملا بزح
 امدنع هانلق ام انينع اننأ نوملعي فوس» :لوقلا عباتو (business) ةيزيلكنإلا ةملكلا

 .« در نودب سيلو .قرفملاب الو ةلمجلاب ال .دلبلا اذه يف لتقن نأ لبقن نل اننأ انمسقأ

 .يندرألا يبرعلا قليفلا ةشاشه ىلع تنهرب ةراغلا نأ اودكؤيل تالارنجلا ضهنف

 رطاخم ىلإ ملاعلا هابتنا تتفل اهنأو ةعدارلا اهتردق تداعتسا دق ليئارسإ نأ تتبثأو

 .يبرعلا باهرإلا

 نمو .نيفظومو ءارزو .نييليئرسإلا نم ديدعلا يف ةيلمعلا هذه رثؤت مل كلذ عمو

 بقارملاو لوكشإل يركسعلا دعاسملا (Israel Lior) رويل ليئارسإ لينولوكلا مهنيب

 يف انعقو اننأ حضاولا نم» :ًالئاق هتايموي يف ركذ ذإ .ىلعألا قسنلا تاسايسل يكذلا

 قّلعملا درلا نم أوج انقلخو .رارمتساب نييروسلا انرذنأ دقلف .انيديأب هانعنص نحن خف
 .«ندرألا انبرض مث - لامشلا يف



 مم تازفحملا

 )0( .ةيمسر ةروصب هتلاقتسا مدقف .مييقتلا اذه عم ًاقفتم ادب هسفن نيبار ىتح

 ةراغ ببسب تررضت دق ةيكيرمألاو ةيليئارسإلا حلاصملا نأ هيف كش الامم

 نب نيسحلاف .ةيندرألا حلاصملا باصأ يذلا ررضلا ةروطخب سيل نكلو .عومسلا

 ةلواحم رشع Gal نع لقي ال امم اجن Lele 5١ رمعلا نم AILS هللا دبع نب لالط

 ماعلا يف هرمع نم يناثلا دقعلا يف وهو شرعلا ةدس alus نأ ذنم لايتغاو بالقنا

 ًايلخاد ًادانع هءارو ىفخي .بذهم كولس اذ land, Lat ةماقلا ريصق ناك . “٠50

 قارعلاو ةيدوعسلا ةيبرعلا نم ةيلاوتملا تاديدهتلا يفالت نم هنكمت ةيوق ةركاذو

 :عسوتلا يف مهملح نع ًادبأ اولختي مل نيليئارسإلا نأ ًاعنتقم ناكو .رصمو ايروسو

 (Findley ريغصلا زنريب يلدنف .يكيرمألا ريفسلل لاق .ندرألا باسح ىلع يميلقإلا

ae!» Burns jr.)اهيلع ءاليتسالل ةحئاس ةصرف نورظتنيو .ةيبرغلا ةفضلا نوديري . 

 .«اننومجاهيو اننولغتسي فوسو

 ةرهاقلا ويدار نإ .عومسلا ىلع موجهلا يف اهلك تقتلا دق كلاهملا هذه نأكو ادب

 ةيكيرمألا ةيزكرملا تارباخملل ةرماؤم دوقي هنأب نيسح كلملا مهتا دق ناك يذلا

(CIA)رشن هضفرل نآلا هنادأ دق .رصم ىلع رمأتلاب همهتاو .ةيروس ىلع ءاليتسالل  

 امأ .يليثارسإلا ناودعلل اهنع يلختلاو .ةيبرغلا ةفضلا يف ةيدوعسو ةيقارع تاوق

 موؤشملا رمآتلل ةجيتن عومسلا ةراغ تربتعا ذإ ةرشابم ةروصب هب تضرع دقف ةيروس
 )1( .«ةيلابربمإلا ةينويهصلاو يعجرلا يندرألا ماظنلا» نيب

 ماهوأ ةيأ .ينيطسلف لاتغم صاصرب لتقي ore ىأر يذلا .نيسحلا ىدل نكي مل

 نييندرألا لبق نم سامحب وأ ًادج بوبحم هنأ نم مغرلا ىلعو .رطاخملا هذه نأشب

 ىلإ مهؤالو ناك نيذلا نينيطسلفلا نم هتيعر ةيبلاغ نإف .ندرألا قرش ناكس نم

 .لاوحألا أوسأ يف حتفو ايروسو رصانلا دبع ىلإو .لاوحألا نسحأ يف يريقشلا

 لإ نامع اهسفن يه ۱۹١۸ لإ نامع» نأ انلع ف .ت .م ميعز دكأ عومسلا ةراغ دعبو

 يندرألا شيجلا بلاطت ةرهاقلا نم هتياعد تقلطناو «ءيش ريفتي ملو ؛ 73

 .يكلملا ماظنلاب ةحاطإلاب



 برحلا نم phi ةتس ۸٦

 تاموكحلا هلصتس يذلا ريرشلا ىدملا ةيمهأ نم ليلقتلا نيسحلا عسوب نكي ملو

 ءارزولا سيئر مهيف نمب ايندرأ ًايمسر رشع دحأ Jia ًاركذتسم .هب ةحاطإلل ةيبرعلا
 AAT ماعلا يف ةيرصم ةلبنقب يلاجملا عازه يندرألا

 تاهويرانيس ةدع ىري كلملا ناك .ةيقبئزلا ٠۹١١ ماعلا فورظ لظ يف .نآلاو

 اذهلو .ةيروسو رصم ىشخت تناك اهنكلو ضرألا عالتبال ليئارسإ اهبجومب ىعست

 بقارت ابناج فقتس ةيبرعلا لودلا نأ نيسحلا عقوتو .ةيبرغلا ةفضلا وزغت امبر

 (Y) .نيرئاث نوينيطسلفلا هيف به يذلا تقولا يف ثادحألا

 ئراوطلا تاوق دئاق (Indar Jit Rikhye) ياهكير تيج رادنإ لارنجلا ابنت

 :ًالئاق .عومسلا نع تمجن يتلا راثآلا لوح هطابض ىلإ ثيدح يف ءانيس يف ةيلودلا

 ةيبرعلا تافلاحتلا هيلع موقت يذلا ةيوازلا رجح وه نيسحلا فعض نوكي امبر»

 ضفري ناك هنكلو .ًافيعض نيسح كلملا نوكي امبر .لبقتسملا يف (ليئارسإ دض)

 بالقنالا يف نيطروتملا طابضلا نم هريغو موطاح ميلس ىوآف .ايبلس نوكي نأ ًامئاد
 ريغ اهلك ةمظنملا ربتعاو .نامع يف ف .ت .م بتكم قلغأو .قشمد يف طبحملا

 دادعتسا ىلع هنأ ودبيل ًادوهج لذب كلذ عمو .ةيفرعلا ماكحألا نلعأو .ةيعرش

 دينجتلا ماظن قبطو .ةييرفلا ةغضلا يف نييورقلا ىلع قدانبلا عزوف .ةحلاصملل

 اهثعب ناك لئاسر .ةلذم ةيمارد ةكرحب .رشن مث .لاجرلا نينيطسلفلا ىلع يمازلالا

Lnيرصملا ميعزلا اهيف لأس .ءاضيبلا رادلا ةمق دعب رصانلا دبع ىلإ : Ja» 

 ةطقن نوكي نأ نكمي دلب ىلإ تاماهتالا هيجوت رركتيس له ؟ديدج ءادف شبك نوكنس

 ىضم Lac وفعن ال ملف ؟رركتت VAEA لا ةثراك كرتنس له ؟ودعلا دض لمعل قالطنا

 اذه لثم ىدبأ امك «5لعفتس اذام يل لقو يناكم كسفن عض ؟لبقتسملا ىلإ رظننو

fullرتينوم سنايس نايتسيرك ةلجمل لاق ذإ ايروس وحن  (Christian Sceince 

 ةيامحل عيطتسن ام لك مدقنس اننإف ةرشابم ايروس تمجوه ام اذإ »ه7

 (A) .رخآ يبرع ربنم يف عافدلا اياضف لمجم ثحب حرتفاو .«كانه اندودح



AY تازفحملا 

 ١5 يف ةرهاقلا يف .ةيبرعلا ةعماجلل عباتلا عافدلا سلجم .ربنملا كلذ ىقتلا

 دجو ذإ .ندرألل اضهانم حبصأ ام ناعرسو VATI ماعلا نم (لوأ نوناك) ربمسيد

 نينيطسلفلا ةيامح يف مهلشفل ةعمسلا هيوشتو مذلل نوضرعتي مهسفنأ نامع ولثمم
 نويروسلا ىعدا اذإ .ةدحوملا ةيبرعلا ةدايقلا نمض مهتامازتلاب مايقلا مدعلو

 تعقو امل ةيبرغلا ةفضلا لخدت نأ ةيقارعلاو ةيدوعسلا تاوقلل حمس ول هنأ نويرصملاو
 ربتعت فوس ليئارسإ نإ لئاقلا درلاب ءاقللا يف نوكرتشملا عنتقي ملو .عومسلا ةثداح
 ىلع اعقوي مل امهالك ةيدوعسلاو قارعلاف - برحلل اببس تاوقلا هذه لثم لوخد

 هنإف .برحلا امهتاوق لوخد عنمي نأ نم الدب يلاتلابو - ةمئادلا ةندهلا تايقافتا

 ددجت gel مل» :ًالئاق رصم ىلإ ًاداضم Lat gil يندرألا دفولا هجوو . اهلعشي فوس

 ئراوطلا تاوق اوجرخي مل ملو ؟اهيضارأ نم اقالطنا ةيثادفلا تامجهلا رصم

 ديتعلا يرصملا وجلا حالس ناك نيأو ؟ءانيس ىلإ نميلا نم مهدوتج اولقنيو ةيلودلا

 )9( .«5يبرعلا عافدلاب ايروس مازتلا نيأو ؟عومسلا نومجاهي نويليئارسإلا ناك امدنع

 هتبرضو رصانلا دبع رعاشم -اهتقيقح يف تاماهتالا- ةلئسألا هذه تحرج دقل

 امهقيرط اتلض دق غيم زارط نم ناتيرصم ناترئاط تناك ذإ .ساسحلا رتولا ىلع
 .يليئارسإلا وجلا حالس امهطقسأف ةيليئارسإلا قطانملا قوف

 لارنجلا هاقلأ عساو قاطن ىلع رشن باطخ دعب نيترئاطلا نيتاه طقاسإ ءاجو
 حالس ىوقأ كلمن اننإ» :هيف لاق .يرصملا وجلا حالس دئاق .دومحم يقدص دمحم

 ىلع ةرداق - ةثيدح انتالتاقمو خيراوصب ةدوزم انتافذاق .طسوألا قرشلا يف يوج

 .«..ًائيش ىشخن ال اننإ . اهتارئاطو ليئارسإ تاراطم ريمدت

 ءاهل ىثري ةلاح يف ناك .هدحو وجلا حالس سيلو .هلك يرصملا شيجلا نأ عفاولاو

 ةمزألا ةجيتن كلذو .ةريطخ ةروصب عافدلا تاقفن صلقت ببسبو pew فزنتسم

 ىلإ رصانلا دبع رطضا ثيحب ًادج ةداح ةمزأ تناكو LIL call يتلا ةيداصتقالا

 نم رصم ريرحت ةلمح تلشف امك .رالود رايلم ةميقب يبنجأ ضرق ديدست نع فلختلا

 .ًاعيرذ ًالشف .لامعلا ىلإ ةئشانلا ةيرصملا تاعانصلا ةيكلم لقن قيرط نع عاطقإلا راثآ



 كلت دعب نوجتني ال اوحبصأ تارايسلل رصن لمعم يف مدختسم فالآ ةسمخلاف

 .رصم يف ماعلا اضرلا مدع دعاصت ىدلو .عوبسألا يف نيترايس نم رثكأ ةوطخلا

 نوعقوتي اوناك لب - كيشو تقو يف ماظنلا لاوزب نوؤبتتي نويبرغلا نويسامولبدلا أدب

 (Tesh.M.R) شيت.م.ر .نييناطيربلا نييسامولبدلا نيلثمملا دحأ لاقو .أوسأ وه ام

 عضولا نم ًارذحم رامدلا ىلإ قيرطلا دهمت ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا ةسايس نأ

 نإ» :ًالئاق .برح ضوخ قيرط نع رصم ةبيه ةداعتسال نويركسعلا هيف ىعسي يذلا

 يف نيبغارلا نيروهتملا ضعب ببسب أدبت امبر ةديعبلا ةكرعملا ةعقعقو مدلا ةحئار

 (V) .«نييندملل دئدنع ليولاو - برحلا

 يف دعاصتملا يركسعلا باطخلا يف ًابيرقت Coed تناك تاريذحتلا هذه لثم

 نأ ىلع .«توملا لضفأ» glee يف لاق .لتلا .يندرألا ءارزولا سيئرف .يبرعلا ملاعلا

 قافتا» يف طرخنأ نأ وأ .ةيندرأ ضرأ يف زكرمتت نأ ةدحتملا ممألا تاوقل حمسأ

 ةدايقلا دئاق ىعداو ٠۹١١. ماعلا يف نويروغ نب عم رصانلا دبع Jaa امك «ناملتنج

 دعب تاعاس عبرأ رظتنا لتلا نأ .هرودب .رماع يلع يلع لارنجلا ةدحوملا ةيبرعلا

 .هب لصتا ىتح .عومسلا نم ةيليئارسإل تاوقلا باحسنا

 ةدايقلل ةيعافدلا تاططخملا سالتخاب نيسح كلملا ةيرصملا ةفاحصلا تمهتا مث

 نيقشنملا دحأ عم ةلباقم ىلوألا ةحفصلا يف هسيئر نيوانعب ترشنو .ةدحوملا ةيبرعلا

 يذلا (Rashid alHamarsha) هشرامحلا ديشر نتباكلا .يندرألا يبرعلا شيجلا نع

 ةشرامحلا ندرألا تمهتا .ايروس يف تعقو يتلا تاريجفتلل ربدملا لقعلا هنأب فرتعا

 (Aurora يليلج اروروأ اهمسا «نطب زه» ةصقارب طبترم ينويهص سوساج هنأب

(Galiliارورويف وأ  :(Furora Jelli) sheةيرصملا تارباخملا نم براهلا ترهظأ مث  

 .ةيدوعسلاو نانيل يتموكح دض تارماؤم فشكف .جاجح ضاير همساو اهيلإ ئجتلملا

 نم طابش) رياربف YY يف هاقلأ رصانلا دبعل باطخ يف اهتورذ تارتاهملا تغلبو

 )١١( .ندرألا «رهاع» اهظفلو ندرألا «لهاع» ةملكب هيف بعالت ۱۹١۷ ماعلا



AS تازفحملا 

 يف ءاج امك «ةدوع اللا ةطقن» ىلإ نيسحلاو رصان نيب تاقالعلا تلصو دقل

 ديدشلا هجاعزنا ببسب .ةرهاقلا نم هريفس نيسح كلملا ىعدتساف .ةيناطيرب ةركذم

 دقعنا امدنعو .ةيفرشلا سدقلا نم يروسلا لصنقلا درطو .رصانلا دبع باطخ نم

 عم سلجي ال يك يندرألا دفولا جرخ .سرام ٠١ يف دعب اميف يبرعلا عافدلا سلجم

 ةرجاشم ىلإ ءاقللا لوحتو .«بيذاكألا رشانو ةيركسعلا رارسألا يشفم» يريقشلا

deleنويروسلاو نويرصملا اهيف مهتا  MUليومتل ليئارسإ ةطخ عم ؤطاوتلاب نيسح  

 نويسنوتلاو نويدوعسلاو نويندرألا ررقف .ةيكيرمألا ةحلسألا ءارشو ندرألا

 (VY) .ةمداقلا سلجملا تارود ةعطاقم نويشكارملاو

 كلذ قوفو .هب قيحت ةناهإلابو .هرصتعت ةرارملاب رعشو .ًابضغ نيسحلا طاشتسا

 رصمو ندرألا نيب ينمضلا فلاحتلا راهنا ذإ .لمألا ةبيخو طابحإلاب بيصأ هلك

 ةضراعم ىلع مئاقلا امهنيب ينمضلا قافتالاو .ةمقلا تارمتؤم ةرتف يف زجنأ يذلا

 رظن يف .نويروسلا ناكو .اهل نيدهتسم برعلا نوكي نأ لبق ليئارسإ دض برح نش

 - ةيمتح برح خف ىلإ اهرج يف حاجنلاو رصم ءارغإ يف نيئطخم .نيسح كلملا

 نم زازئمشالا قمعأب ظفتحا نيسحلا نكل .رصانلا دبع طقسيو رصم اهيف مزهنت

 .هسفنل رصانلا ديع

 ال اذامل سانلا لأسي هيف انمجاهي 32 لك يف» :احيرأ يف عامتجال موي تاذ لاقو

 روعشلا هنإف صخشلا اذه هاجت روعش يأ انيدل ناك اذإ ..«طيسب باوجلا Saute درن

 (OY) .ءانتمأ مدخيل ةديرف ةصرف .موي تاذ .هيدل تناك هنأل .ملألاب

 Athanasius Contra Mundum (مودنم ةهجاوم يف سويس اناثأ)

 .نويروسلاو .انيأر امك داصتقالا - هب ةصاخلا ali رداصم هل «صخشلا كلذ»

 ساسحإ كانه ناك .تالاكشإلا هذه ةيمهأ نم مغرلا ىلعو .نوملسملا ناوخألاو

 نم جرخت نأ يف رصم ملحو Lele 10 لبق رارحألا طابضلا ةروث نأل نهولاب

 رصانلا دبع لامج ملست .اهلك ترخبت دق .يملاعلا دوعصلا ملس يف ىقرتو ةيدوبعلا



 ةيصخشب عتمتيو .هرمع نم نيثالثلاو ةعبارلا يف وهو ةطلسلا (ميعزلا) .(سيرلا)
 دبع ناكو .لوقعم ريغ Ísla ءاكذ كلتمي .عفدنم .ميسو .طاشنلاب ةمعفم ةمزاح

 ىحصفلاو ةيماعلا ةيبرعلا هجزمبو هتحاصفب ريهامجلا رسأ ىلع ًارداق رصانلا

 برح هيف تكرت يذلا يدنجلا .لوجتملا ديربلا لماع نبا عاطتساو .ةرحاس ةقيرطب

 دمحم لارنجلاو قوراف كلملاب نينس سمخ نم لقأ يف حيطي نأ .حرج ةبدن نيطسلف

 نوضغ يفو ١16١ Lake ذنم رصم مكحي دلوملا يرصم ميعز لوأ حبصيل .بيجن
 قرشلا ءاحنأ عيمج يف ةيروطسألا هترهش تعاذ :مكحلا ةدس هملست نم نيتنس

 هنأب فصوو .عشجلا برغلا دض برعلا نع ًاعفادمو رصمل ًاررحم هفصوب طسوألا
 .رصعلا اذه يف نيدلا حالص

sla نع Calls Sal نما E E binky bes ةد رال ا cleats 

 لعجو .يئالثلا ناودعلا مزهو ءلانقلا ممأ مث .يتايفوس حالس ىلع لصحو .سيوسلا

 ءامعز ناكو .هسدقت لب .همرتحت برعلا نييالم تناك .ةقيقح ةيبرعلا ةدحولا نم

 ىلإ ابنج زايحنالا مدع لطبو .ثلاثلا ملاعلا ةيموق مساب قطانك هيلإ نوددوتي ملاعلا
 ورهن عم بنج  (Nehro)اموركينو  al (Mkrumah)لجر  (galeةنطفلاب فرع

 عم شيعي ناكو .ةحلملاو ( dingداصتقالاب فصتتو .ناميإلا اهرمفي ةشيعم هدالوأو

 يف ًادبأ داسفلل لباق ريغ ناكو .فشقتلاو  ab.عورشملا ريغ بسكلاو زازتبالاب رهتشا

 ايروس عم ةعيطقلاف .ًاضيأ ةلهذم ةروصب كلذ دعب راهنا دق حرصلا اذه نكلو

 اهلك تعباتت - ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نم هروفنو .نميلا سوباكو .ةيبرعلا كلامملاو

 تلمح يتلا ةكرحلا يهو .ةيرصانلا نأ امك .لصاوتملا ينطولا رادحنالا حرسم ةراتس ىلع

 .نينيطسلفلاو نييندرألاو نييدوعسلاو نييروسلا فلاحت ةيحض ايلمع تتام دق .همسا

 ضرمب هتباصإ ببسب - ًادماكو .ًالقثم رصانلا دبع ناك 1977 ماعلا لولحبو

 لاق .ةمظعلاب رعشي بضغلا عيرس حبصأف - بلغألا ىلع .مقافتملا يركسلا لوبلا

 ال هنكلو .ناقتإب رومألا أدبي فيك فرعي هنإ» .يروسلا ميعزلا .يناروح مركأ هنع

 نأ دعب نآلا رصانلا دبع تارارق يف لوقعم اللا رصنع داسو .ءاهيهني شيل فرعي
 .موي تاذ هنم ةيلاخ تناك



 ۹۱ تازفحملا

gleةلئاهلا ةيرسلا ةطرشلا ةكبش ىلع .رارحألا طابضلا دحأ .يربص نيسح  

 نوناق وه مكحلا يف هنوناق ناك» SSL .هلوح رصانلا دبع اهأشنأ يتلا (تارباخملا)

 ضوع سيول لاقو .«يرس زاهج لالخ نم فرصت اذإ الإ ًانمآ نوكي ال يذلا لجرلا
 ماظن لظ يف نوناقلا» :ةقانأ رثكأ ةروصب كلذ ىلع ًاقلعم .يرصملا يبدألا دقانلا

 ىلع عبرت AAA AA ةيرثكأب ةيناثلا ةرملل هباختنا ىدلو .«ةزاجإ يف رصانلا دبع

 .ءارزولا فتعي ناك ام ًابلاغو .هدحو وه ثدحتي ثيح ةيرازولا تاعامتجالا سأر

 ملاعلا ةهجاوم يف سويساناثأ» ىلإ وأ - يماقتنا يركسع روتاتكد ىلإ لوحتف

 .يناطيرب يسامولبد هفصو امك (15١)«ملاعلا اذه هصفني

 ةقالع ةمسلا كلتل ناك» :كلذ ىلع ًاقلعم GL (Lucius Battle) سايشول لاق

 نوكي نأ بحي نكي مل ذإ .ةيناحيسم ةدقع نم عونب ةعوفشم .رابتعالا نادقفب

 لبق نم كلت هؤايربك تحرج )10( «أطخلاب فارتعالا لبقي الو أطخ ىلع

 رأثلا ىلإو نميلا يف طروتلا ىلع رصم عفد يذلا رمألا .نييكيرمألاو نييدوعسلا

 ةيندرألا ةعاذإلا اهثبت تناك يتلا .صاخ هجوب .ةعذاللا تاماهتالا نمو .ندرألا

 نم جورخلا هضقرو .نييليئارسالا ةهجاوم نم رصانلا دبع فوخ :يه نامع نم

 .ةيلودلا ّئاروطلا تاوق ءارو

 ةيلودلا ئراوطلا تاوف دوجو ءافخإ يف حجن يدلا gall ميعزلا يزخ اذكهو

 بلطتت ءايربكلاو .هبعش ةيبلاغ نع ناريت قئاضم ربع ةيليئارسإلا نفسلا روبعو

 ؟فيك نكلو :درلاو ماقتنالا

 رصانلا ديع سيئرلل قربأ يذلا .رماع ميكحلا دبع نم روفلا ىلع باوجلا ءاج

 ًاحارتقا .ربمسيد نم عبارلا يف اهل ةلود ةرايزب موقي ناك ثيح .ناتسكابلا نم

 شيجلا زيكرتو .ةيرصملا يضارألا ةرداغمب ةيلودلا ئراوطلا تاوقل رمأ رادصإب



 .ناريت قئاضم يف ةيليئارسإلا ةحالملا ىلع رظحلا ضرف ةداعإو .ءانيس يف يرصملا

 نم ليئارسإ مرحيو .نيسحلا ةعرشأ نم حيرلا بحسي فوس ءارجإلا اذه لثم نإ

 نويليئارسإلا دجيس ذإ .ندرألا وأ ايروس ىلع موجهلا يف ةروانملا ىلع اهتردق

 ةثالث مودت ةكرعم ضوخو .رصم ىلإ ةبرض هيجوت ىلإ ةياهنلا يف نيرطضم مهسفنأ

 لصح امكو .رانلا قالطإ فقو ضرفتو .ةدحتملا ممألا لخدتت نأ لبق ةسمخ وأ مايأ

 ودبتو باحسنالا ىلع ةمغرم ربجتو .ةيدتعمك ليئارسإ نادت فوس 1407 ماعلا يف

 .برعلل ةذفنم رصم

 تناك دقف .رماع ميكحلا دبع دنع ةديدجب مالسلا ظفح تاوق درط ةركف نكت مل

 تناكو .ىعدا امك ًامساح أرصن نكت مل اهنأل هرظن يف ةريرم 1907ماعلا برح ىركذ

 تناكو pole (ريشملا) لاشرام دليفلا ىلإ راع ردصم Leite ةيلودلا ئاروطلا تاوق
 ةنسلا يف ةلثامم ةطخ حرط دق pale ناكو .اهعنص يتلا ةيركسعلا هتوقل ًاحباك

 كاذنيح اهضفر رصانلا دبع نكلو .نميلا يف ةيرصملا تاوقلا ةرود لالخ ةقباسلا
 .نآلا اهضفر امك

 دوجو نم ةناهملاب رصانلا دبع روعش نكي مل .ةديدع ضفرلا كلذ بابسأ تناك

 ىلإ ًاعلطت لقأ الو .رماع ميكحلا دبع روعش نم لقأب ةيلودلا ئاروطلا تاوق

 لك يل حضوأ» :يرصملا شيجلا ناكرأ سيئر .يزوف دمحم لارنجلا لاق .اهجارخإ
 اناك امهنأ ۱۹۹۷ ماعلا لبق pale ميكحلا دبع ريشملاو رصانلا دبع لامج سيئرلا نم

 ئاروطلا تاوق عم فرصتلاب امهل حمسي يميلقإ وأ يلود عضو يأ لابتها ناديري

 ليربإ/8١ يف (CIA) ةيكيرمألا ةيزكرملا تارباخملل ريرقت هنمضت «ةيلودلا

 هيف هل ىدبأ .ىوتسملا عيفر يرصم يسامولبد عم رصانلا دبعل ًاثيدح977١/(ناسين)

 نكلو .ناريت قئاضم قالغإو ةيلودلا ئاروطلا تاوق نم ءانيس صيلخت يف هتبغر

 ليئارسإ نشت مل نإو ىتح ليئارسإ دض برحلا ةلاح ىلإ رصم ةدوع ينعي كلذ

 الأ يف hie رصمل يقبي ال ناريت قئاضم قالغإو ئراوطلا تاوق جارخإ نإف .ًابرح



ay تازفحملا 

 تيقوتلا امه ناتماه ناتلأسم رصانلا دبع ىدل ناك نكلو .ليئارسإ براحت

 .نويروسلا لوقي» :ف ت. م يلثمم عم هل ثيدح يف رصانلا دبع لاق كلذل .دادعإلاو

 نأ ةيرهوجلا رومألا نم سيلأ» .مهاندرط نإ نكلو .ةيلودلا ئاروطلا تاوق جرخأ

 ذئدنع ؟ليئارسإ مجاهأس لهف .ايروس ىلع ليئارسإ تدتعا اذإ ؟ةطخ انيدل نوكي

 نأ لوقعملا نم له مث ..يلع هتضرفو ةكرعملا نمز تددح يتلا يه ليئارسإ نوكتس

 (V1) .«5نميلا يف يرصم يدنج 050.٠٠١ دجوي نيح يف ليئارسإ مجاهأ

 برخ ةدح حت نأ نم ًالدْيو :تاوج الئ ةلكشألا هذه تيقيو Gl تضف

 اهحسمتو .ةيدوعس دعاوق ىلع ةراغإلل تارئاطلا ةدوع عم .ةدش تدادزا .نميلا

 .درمتلا كشو ىلع اوناك نيئاتسملا نييرصملا طابضلا نإ :ليقو .ةماسلا تازاغلاب

 اذإ .ىرخأ ةنس نيرشع لتاقيس يرصملا شيجلا نأ ةرهاقلا تحرص كلذ عمو

 .رمألا مزل ام

 .راهني نأ نمألا لاجم يف برعلا ءامعزلا نيب قيسنتلا داك ءانثألا هذه يفو

 ,ةيناثلا ةّرملل AW ماعلا نم رياربفو رياني يف عافدلا سلجم تاعامتجا تفشكو

 تفشك امك «ةدحوملا ةيبرعلا ةدايقلا ىلإ مهتامازتلا ذيفنت يف ءاضعألا لودلا لشف

 ةئيه يف ندرألا لثمم GHGS فسوي لارنجلا لاق .ةليلقلا اهتينازيم مادختسا ءوس
 ةباتك ىوس .ًاثيش لعفن الو ةدئاملا لوح سلجن اننإ» :ةدحوملا ةيبرعلا ةدايقلا ناكرأ

 ىلإ .سرام يف فنص هل ريرقت يف رماع يلع يلع صلخو .«ةديجلا تاساردلا ضعب

 ةيوقت يأ .(ةدحوملا ةيبرعلا ةدايقلل) ةررقملا ماهملا قيبطت fu نأ عضولل نكمي ال هنأ

 ريرحت ىلإ قيرطلا ديهمتو .لبقتسملا يف لمعلا ةيرح نيمأتل يبرعلا عافدلا

 اذه يف برحلا انضخ ام اذإ» :ًالئاق ةدحوملا ةيبرعلا ةدايقلا دئاق رذحو «نيطسلف

 .«ليئارسإ مزهن نأ نم ًالدب .ضرألا نم ًاديزم رسخن فوس اننإف تقولا

 دبع اعنقأ -ليئارسإ دض ميلس يركسع رايخ بايغو ءنميلا- ناببسلا ناذهف
 .ةيلودلا ئاروطلا تاوق درطل بسانم ريغ تيقوتلا نأ رصانلا



 تقولا نيحي نأ ىلإ «ةجالثلا يف» نامأب اهؤاقبإ نكميف ةينيطسلفلا ةيضقلا امأ
 ناك كلذ عمو (VV) جلثلا ةباذإ ىلع نيرداق يبرعلا ملاعلاو رصم هيف نوكت يذلا

 قلعتي هنإ يصخشو يلخاد رابتعا وهو .رصانلا دبع رارق يف رخآ رابتعا كانه

 .رماع ميكحلا دبع وهو الأ ءاهتاذ ةحيصنلا ردصمب

 نم امهف .رماعو رصان نيب يه امم ةيميمح رثكأ ةقادصلا نوكت نأ نكمي ال
 أعم اططخو Les نادوسلا يف شيجلا يف نيطباضك امدخ .ةلامتم ةعضاوتم ةيفلخ

 خأ نيسح نم لمأ هتنبا pale جوزو .ميكحلا دبع هنبا رصان ىمس .1907 ماعلا ةروث

 يداني ناكو .نيرواجتم ةيردنكسإلا يف نايفيصلا امهاتيب ناكو .رغصألا رصانلا دبع
 يداني رماع ناكف :ةينكلاو باقلألا نم درجملا همساب وأ «يخأ» ب رخآلا امهنم لك
 (Robinson) «نوسنبور» ب pale يداني رصانو (Jimmy) «يميج» ب رصانلا دبع

 دبع رفغ ثيحب أدج Lives رماعو رصان نيب دولا ناك ًاريثك رفسلا بحي هنأل
 امك .يبصع رايهناب pale بيصأ ثيح. سيوسلا ةمزأ يف نزحملا هءادأ رماعل رصانلا

 ىلع هنامدإ .كلذك .هل رفغو .ةيروس عم ةدحولل هترادإ ءوس die حفص مث نمو .ليق

 ةيرصملا امنيسلا .ةمجن نم .هتجوز ىدل فورعملا ريغ .يرسلا هجاوزو .لوحكلا
 pale ميكحلا ديع نكي ملف (Berlinti Abd- al-Hamid). ديمحلا دبع يتنلرب

 S PLE aegis ya Sol ةلكو لكلا فورا 5لا نکا دتا فلا لكلا

 .هنومعدي نمل ايخس .حماج حومط اذ pale ناك كلذ عمو .رصانلا دبع مكح يدحتل

 .هنوضراعي نم محري ال ايساف

 نع ريراقت لوأ لوصو ىدل ١977 ماعلا يف رصانلا دبعل ًاريخأ ةوسقلا كلت تدب

 امدنعو .شيجلا ىلع ةيندملا ةنميهلا نم ديزم لوبق هضفرو .نميلا يف pale داسف

 دده .ةيركسعلا ةطشنألا ىلع فرشيل يسائر سلجم ليكشت رصانلا دبع لواح

 ةطلس نم ّدحي نأ نم الدبو .رصانلا دبع عجارت .درمتلاب رماعل نولاوملا طابضلا

 ةيروهمجلا سيئرل لوألا بئانلا نآلا رماع حبصأ .اهزيزعت ىلإ رمألا هب ىهتنا رماع
 ىلإ شيجلا ليوحتل بصنملا اذه pole مدختسا :ةحلسملا تاوقلا نع لوؤسملا

 ةعاجشلا ساسأ ىلع سيلو ءالولا ساسأ ىلع طابضلا عفري .هب ةصاخ ةعاطقإ



 ۹۵ تازفحملا

 ةبتر ىلإ كلذك هسفن عّفرو .تاعّمإلا «ةقثلا لهأ» نم ةبصعب هسفن اطيحم ةعاربلاو

 .يبرعلا ملاعلا يف ةيركسع ةبتر ىلعأ يهو .ريشم

 سيئرو .مولعلا ريزو بقل نينس سمخ دعب هباقلأ تلمشو .ىمانتت هتطلس تلازامو

 ةيفصت ةنجل سيئرو .ةرهاقلا يف لقنلا سلجم سيئرو .ةيرصملا ةيرذلا ةقاطلا ةئيه
 نييعت ىلع ًارداق ناكو .مدقلا ةرك تاداحتاو ةيرصملا ةفاشكلا سيئر ىتحو .عاطقإلا

 ذوفن نكي مل .ءارفسلا يثلثو .ةرازولا ءاضعأ ثلثو .ةساثرلا سلجم ءاضعأ فصن

poleتدكأ ةرتفلا كلت يف ةكرتشملا ةيتايفوسلا تانايبلا نإ لب .نطولا يف ًاروصحم  

 ريشملا ناك» :ةرهاقلا يف يكيرمألا ريفسلا لاق .رصان نع لقي ال امب رماع ةيمهأ

 رصانلا دبع ثيرو هنأكو ادب هنأ ةجردل ةيرصملا ةايحلا تالاجم لك يف هسفن محقي

 . ديكأتلاب كلذ ىلع ًاةفاوم رصانلا دبع ناكو «.عزانم الب

 ءارجإ يأ ذاختا يرصملا سيئرلا عطتسي مل «رماع» ىلإ رمألا لصو امدنع نكلو

 .ةمئادلا ةبقارملا تحت رماع عضو هنأ ديب .امهالك وأ اناتتفا وأ Legs امإ هدض

 (VA) .«ليقتسأ نأ لضفأ» :ًالئاق .ةطلسلا نم هجارخإ ضفرو

 pale حارتقا ىلع هلالظب ىقلأ دق رماعب رصانلا دبع ةقالع يف ضقانتلا اذه نإ

 اذه رصان ضفر ام اذإف (UNEF) .ةيلودلا ئاروطلا تاوق نم رصم صيلختب

 ىلإ ءانيس ةداعإو UNEF لا جارخإ رمأب رماعل دهعي نأ يف هتبغر مدعل حارتقالا

 جارخإ ةلأسم صحفل ةنجل ليكشتب رمأ لب .ةرشابم هضفري مل هنإف .يرصملا شيجلا
JG UNEFىلع تايفوسلا عالطإل دوهج تلذبو .تاعرفت نم اهنع مجني نأ نكمي ام  

 (V8) .ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا Uthant تناثوي يأر ةفرعمو .ةركفلا

 ططخ رصانلا دبع ىدل سيل ذإ لبقتسملاب ًانوهرم UNEFJI هاجت فرصتلا لظ

 اههجاوت يتلا بئاصملا ةيلوؤسم هلمحي مرجم نع هثحب ىدلو .ليئارسإ هاجت ةيروف
 عمج» (Battle) لتاب ركذ امكو .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ىلع هرايتخا عقو .رصم

 اكيرمأ دض ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا يف تلصح يتلا عيضاوملا لك رصانلا دبع



 هباطخ يف ةيلايربمإلاب ءاكيرمأ» رصانلا دبع طبر ذإ «ةدحاو ةمزح يف اهطبرو

 ةلسلسب ةلاسرلا هذه ةيمهأ زربأو .ةرم ةثم نع لقي ال ام رياربف YY يف هاقلأ يذلا

 نينسح دمحم اهررحم ملقب مارهألا ةديرج يف ترشن تاقلح ينامث نم تالاقم

 لقعلا اهنأب ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا اهيف مهتا .رصانلا دبع ةقث عضوم .لكيه

 برحلا» لضفب ةيروثلا ةيبرعلا ةمظنألا ريمدتل ممصم «عساو يرس زاهجل» ربدملا

 .«تالايتغالا ريبدتو تارماؤملا كبحو ةيسفنلاو ةيداصتقالا

 مئاقلا يلحملا رصان عضو نأ .ةرهاقلا ىلإ هتلحر ماتخ يف (Battel) لتاب ىأر

 .ايقيرفإ وأ نميلا يف بلغألا ىلع- جراخلا يف يروف يمارد لمعب مايقلل هرطضيس

 يأرلا اذه ىلع (David G. Nes) سين يج ديفيد .لتاب ىدل لامعألاب مئاقلا قفاو

 نونجلا نم ةبيرق ةيلوقعم اللا نم ةجرد ىلإ لصو دق رصانلا دبع نأ ىلإ ًاريشم
 ..يجراخلاو يلحملا ديعصلا ىلع هلشف نع ةمجانلا فواخملاو تاطابحإلا ببسب

 رصانلا دبع ةبرض نوكت نأ لامتحا امأ «؟نانبل ؟ايبيل- ةثلاثلا ةبرضلا نوكتس نيأ»

 )٠١( .نييكيرمألا Sly رطخي ملف ليئارسإ ىلإ ةهجوم ةيناثلا

 سيئرلل هتفاضتسا ءانثأو .رصانلا دبع جمانرب نم تطقسأ دق ليئارسإ نأكو ادب

 لماعتلا عيطتسن ال» :ًافرتعم رصانلا دبع لاق .فراع نمحرلا دبع .ديدجلا يقارعلا

 لحارم ىلع رمتسم طيطخت» لالخ نم الإ لحت ال يتلا «ةينيطسلفلا ةيضقلا عم
 قوقح ىسني الأ» موي تاذ مسقأ لجر نع تردص يتلا تاملكلا هذه نإ .«ةديدع

 ريرحتل نييالم ةثالث وأ لجر ينويلم دنجي فوس» هنأو .«ينيطسلفلا بعشلا

 ءودهلا ماد ام كلذك نوكت نأ اهجاتحي الو لاتق تاملك نوكت نأ نكمي ال .نيطسلف

 (؟١) .«ةيروسلا ةهبجلا دوسي

 يروسلا لوهلا وبأ

 عيقوتلاو .ربمفون رهش ذنمو .ايبسن .امئاد .ةيروسلا دودحلا ىلع ءودهلا ناك

 درلا يف رصمو ايروس لشفو عومسلا ةيلمع ذنمو- ةيروسلا ةيرصملا ةدهاعملا ىلع

 ةياهن ىتح نيحلا كلذ ذنمو .ينمض لاتف فقول لصوتلا ىلإ ةفاوت قشمدو -اهيلع



ay تازفحملا 

 نم رياني علطم يف ةيناث يلغت ةقطنملا تأدب مث .ةليلق ثداوح ىوس لجست مل ماعلا

 ىدحإب (Almagor) روغاملا .زتوبيك ةيروسلا تابابدلا ترطمأ اذإ ۹١۷. ماعلا

 نارینب (Kibbutz Shamer) ريماش زتوبيك ءاضعأ نم نانثا حرجف .ةفيذق نيثالثو

 يليئارسإ تومب اهتورذ غلبت نأ لبق ًاعوبسأ تامادصلا ترمتساو .تاشاشرلا

 نوشيد فاشوم يف سرغ دق ناك دارفألل داضم يضرأ مغلب نيرخآ نينثا حرجو

(Moshav Dishon)شيجلا تامالع لمحي مفللا ناكو .موجهلا كلذ حتف تنبت  

 دق ايروس نأ» رياني نم رشع سداسلا يف يرسلا قشمد ويدار نلعأو .يروسلا

 ىلإ تايلمعلاب مايقلا عباتن فوسلو ..موجهلا ىلإ عافدلا نم اهتيجيتارتسا تريغ

 (YY) .«ليئارسإ لوزت نأ

 تلاز ام ذإ .هسفن يروسلا ماظنلا ضومغ ةضماغ ديعصتلا اذه بابسأ تناك

 ديدصلا رشنو» .ليئارسإ ةلازإ اهتايولوأ يف عضت يتلا ةيثعبلا ةيجولويديألا كانه

 نم هصيلختو يبرعلا ملاعلا ديحوتل ةليسوك «ةوادعلاو ةيهاركلا مس رشني يذلا

 طرش ةدحولا نأ ىري يذلا رصانلا دبع جهنمل سكاعم جهنم وهو - «تايعجرلا»

 انبعش» :زراب ناونع تحت ةيمويلا ةيمسرلا ثعبلا ةفيحص تحرص .برحلل قيسم

 ةلازإل ليبس نم كانه سيلف .ةيئاهنلا ةكرعملا ءدبل ًاقوت .برحلا يناغأ ينغي لطبلا

 سالط ىفطصم لينولوكلا لاقو .«هتوق ريمدتو ودعلا دعاوق قحس ىوس لالتحالا

 نيظفاحملا نأل .اكيشو لمعلا موي حبصأ» :راذهملا جرهبملا ىطسولا ةهبجلا دئاق

 يه برحلا تناك (YY) «كلذ نم رثكأل راظتنالا ايروس عيطتست الو cline برعلا

 .هدوجو بابسأ نم ًاريبك ًاءزج لكشيو .ثعبلا لغشي ام رثكأ

 ماظنلا ناك .ةيروسلا دودحلا ةسايس ءارو ةيجولويديألا نم ديزملا نمكي كلذ عمو

 ىلإ ةفاضإو .قارعلا طفن ةكرش عم ليوط عازنب ًالغشنم .رياني يف .ةرتفلا هذه يف

 يف رمي بوبنأ ربع طفنلا قفدتب اهحامسل قارعلا هعفدت Le ايروس اضر مدع

 يتلا (IPC) قارعلا طفت ةكرش ايروس تناد دقف .رحبلا ىلإ ةيروسلا يضارألا

 حضوأو .ليئارسإل ةضيغب تامدخ يدؤت ةيلايربمإ ةليمع اهفصوب ايناطيرب اهكلمت



 حضاولا ببسلا وه طفنلا ةكرعم نم ثعبنملا يروثلا بهللا نإ» :ًالئاق قشمد ويدار

 ىلع رصنلا» :ةلئاق ثعبلا ةفيحص تددرو .«اندودح لوط ىلع ةينويهصلا تاكرحتلل

 ةيبرعلا ضرألا ريرحت ىلإ ةيدؤملا ...ىلوألا ةرطخلا ىوس سيل قارعلا طفن ةكرش

 عضو دعي بيرغلا قشمد قطنم بجومبو (YE) «ةينويهصلاو ةيعجرلاو ةيلايربمإلا نم

 يف ةعاجشلا راهظإ نإف يلاتلابو .ةدحاو ةلمعل ناهجو طفنلا تاضوافمو دودحلا

 .هززعيو رخآلا بناجلا ىلع ةعاجش سكعني امهادحإ

Lingطفنلا ةلأسم نم ًازاغلإ لقأ تسيل وكسوم عم ةيروس تاقالع . 

 ايروس معد .نيهاجتا يف بذجلا ىلع لمعلا يف ةيتايفوسلا ةسايسلا ترمتسا

 اذه .ةيناودعلا اهلويم حبك ىلع لمعت هسفن تقولا يفو .ايركسعو ايسايس

 ةيجراخلا ريزو ناك نيح يفف .هسفن نيلمركلا لخاد ًارفانت سكعني ناك عرفتلا
 يسايسلا بتكملا ىلع طغضي (Andre Gromyko) وكيمورغ هيردنأ يتايفوسلا

 قرشلا يف ًاصوصخ .ةدحتملا تايالولا عم تاعارصلا نم ديزملا بنجت هاجتا يف

 ناكو .طسوتملا رحبلا قرش يف دشتحي يسورلا لوطسألا ناك .طسوألا

 .ةيئادعلا ةجهللا فيفخت ىلع ماظنلا نوثحي قشمد يف تايفوسلا نويسامولبدلا

 يف طاشنلا ىلع يروسلا شيجلا نوثحي ناديملا يف سورلا ءاربخلا ناك نيح يف

 لزع يف ميدقلا مهملح قيقحتل تايفوسلا حومط نم مغرلا ىلعو .تايلمعلا

 يف لثمتي يذلا ديدهتلا دييحتو .قرشلا يف ةيئاملا تارمملا ىلع ةرطيسلاو ايكرت

 .برحلا نوشخي اوناك هسفن تقولا يف مهنإف .يكيرمألا سداسلا لوطسألا

 (Y0) .برعلا نويلاكيدارلا اهرجفي نأ نوشخيو

 يذلا يليئارسإلا شيجلل يتايفوسلا ريذحتلا يف ةضقانتملا عفاودلا هذه تسكعنا

 ربمفونو ربوتكأ يف تاريذحتلا هذه لثم تردصو- ةيلامشلا دودحلا ىلع دشحي ناك
 يفو -ليئارسإ اهتضفر يتلا 1477 ماعلا نم رياني يف ىرخأ ةّرمو . ٠۹١١ ماعلا نم

 .تاتطوتسملل يروسلا فصقلا معد



 44 تازفحملا

 لجرلا اهب ماق ةلود ةرايز ءانثأ ًاحضاو ةيتايفوسلا ةيصخشلا ماصفنا ناكو

 اومكش دق تايفوسلا ةداقلا نأ عمو .رياني ١ يف ديدج حالص يوقلا يروسلا

 ىلع ةيركسع تادعاسمب ًادوعو لمحي داع هنإ الإ .حضاو وه امك .ديدج حالص

 رظن يف .تايفوسلا ناكو «ةيناودعلا ةينويهصلا» دض هفقومل ًامعدو .عساو قاطن

 ران ىلع طسوألا قرشلا يف رومألا ةجلاعمل نوعسي نييكيرمألاو نيليئارسإلا نيبقارملا

 ةريغص بعاتم ىلع ءاقبإلاو «رجفنت نأ ريغ نم تارتوتلا ىلع ءاقبإلا» فدهب .ةئداه

 (YN) .«ةريبك تسيلو

 ريغ ليئارسإ عم رتوتلا ةريتو عفرل رخآ يصخش ببس نييروسلا ةداقلا ىدل ناك

 .قارعلا طفن ةكرش دض مهلاضن نع مجانلا ضيرحتلاو يتايفوسلا عيجشتلا

 تناك دقف .ةماع ةروصب بعشلا نم ةرقتحم مكحلا ةعومجم نوك ىلإ ةفاضإلابف

 ريزوو .يساتألا سيئرلاك «نييندملا ةرتاكدلا» دض طابضلا- ةيلخاد تاماسقنا كانه

 دسألا ظفاح ناك .مهسفنأ طابضلا نيب اميفو (Makhous) سوخام ةيجراخلا

 سيئر ناك نيح يف .ديدج سيئرلاو شيجلا دض فقي وجلا حالس همعدي يذلا

 ةثالث لواح رياني WV يف .ًاعم نيلارنجلا ضراعي .يدنجلا ميركلا دبع .تارباخملا

 هترايس ىلع رانلا قالطإب .كاذنيح عافدلا ريزو .دسألا لايتغا يدنجلا لاجر نم

 نكي مل نيمكلا نإف ًاحيحص ربخلا كلذ ناك ام اذإف .هبيبط ىلإ هقيرط يف وهو
 ةيلاكيدارلا ةيكارتشالا قشمد فلي ناك يذلا بيثكلا مأسلا مطحتف .ًابيرغ ًاثدح

 .ءارزوو طابض لقتعاو .تارازولاب دونجلا طاحأو .قدانبلا ةعقرفو تاراجفنالاب

 ءاهتنا «يفئاطلا بصعتلا رشن نم» أءدب .مئارجلا نم ةسلسل توملاب ماكحأ تردصو

 (YY) .«يكارتشالا ماظنلا ةقاعإ» ب

 هده ىلع تللو ناهألا مدعي RUAN نوعتش اريك تاعارتشلا ةه Ba تقمع

 - ليئارسإ ةهجاوم ىلإ رصانلا دبع لامج عفدل ةجاح كانه تناك .ةلاحلا

 لجر عم يرس ءاقل يفو (CIA) ةيكيرمألا ةيزكرملا تارباخملا ةرايع بسح

 .ايناطيرب عم ةقيثو تالص هل (Farid Awda) ةدوع ديرك daul يروس لامعأ
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 ليئارسإ ةهبج ىلإ راظنألا ليوحتل» عفادملاو لاملا ىلع لوصحلا دسألا لواح

 بنجتو .يساتألا نيدلا رونو .ديدج حالصب ةطاحإلا هل حيتيس اذهف «ةيبونجلا

 فوس IPC لا ةيلاكشإ نأب ًادعاو .ةيروس يف رصم همعدت ينس بالقنا عوقو

 (YA) .روقلا ىلع كلذ دعب لحت

 فنعلا ناك ثيح دودحلا ىلع رثأ ةيلخادلاو ةيجراخلا لماوعلا هذه لكل ناك

 برح بشنت نأ نم ًافوخو VA ماعلا نم ىلوألا روهشلا لالخ رارمتساب دعاصتي

 ةيروسلا ةندهلا ةنجل راطإ يف امهتافالخ لح ىلإ نيقيرفلا (Uthant) تناتوي اعد

 ةكرتشملا ةيليئارسإلا ةيروسلا ةندهلا ةنجل عطتست ملو .ةكرتشملا ةيليئارسإلا

(ISMAC)نينس عضب نوضغ يف تقلت اهنأ مغر .نيح ىلإ نيح نم الإ لمعلا  

VV. > Symلمع قيعي يذلا ناكو .حالسلا ةعوزنملا قطانملاب قلعتت اهلكو ىوكش  

 ليئارسإ ضفرو حالسلا ةعوزنملا قطانملا ىلع ةرطيسلاب ةيروس ةيلاطم وه ةنجللا

 .نيدفولا نيب ةفوشكملا ةوادعلاو .بلطلا كلذل

 ةيليئارسإلا ةندهلا ةنجل ماثتلا ةظحل ذنم رمألا عقاو يف ةحضاو ةوادعلا تناك

 ةبعل نوبعلي مهنأب نييروسلا نويليئارسإلا مهتا ذإ .رياني VO يف ةكرتشملا ةيروسلا

 .حالسلا ةعوزنملا قطانملا ىلإ ًايملس برعلا نيعرازملا ةداعإل يعسلا :ةجودزم

 يشوم فصو .هسفن تقولا يف ليئارسإ دض ةيبعشلا برحلا يف رارمتسالاو

 «يئانثتسا» هنأب عامتجالا ةنجللا يف يليئارسإلا بودنملا (Moshe Sasson) نوساس

 نكي ملو .قطانملا كلت يف يروسلا رودلا ةيمهأ نم كلذب اللقم «يمسر ريغو»

 ضرألا ىلع ينويهصلا ناودعلا ءاهنإ» يه مهتياغ نإ اولاقف .ًابايترا لقأب نويروسلا
 نيب ةوهلا تعسوت .«نيطسلف لخاد تاباصعلا ةلود نمأ» نونمضي ال مهنأو .«ةيبرعلا

 ةيناودعاللا امهتامازتلاب كسمتلاب» ايئانث ًادهعت نوساس حرتقا امدنع نيفرطلا

 دبع نتياكلا ضفر .«ضعبلا امهضعب دض يناودع لمع يأب مايقلا نع عانتمالابو

 قطانملا لوح عازنلا لحل ةيلمع تاءارجإ ينبت ىلع رصأو ةركفلا ايروس لثمم هللا

 تاحارتقالا هذه لثم ةرادإل هللا دبع رود ءاج امدنع كلذ عمو .حالسلا ةعوزنملا
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 دعي مل نيحلا كلذ ذنمو .اهتاسايسو ليئارسإ اهيف عرق ةلوطم ةبطخ يف قلطنا

 لحلا وحن مدقتلا ناك يلاتلابو .جمانرب يأ ىلع قافتالا هللا دبعو نوساس ناكمإب

 (VE) .لبق يذ نم ريثكب لقأ

 دحأ بيصأ سرام نم ثلاثلا يفو . دودحلا ثداوح تفعاضت ءانثألا هذه يفو

 تدجوو .يروس مغلب رارج مدطصا امدنع ةريطخ حورجب ريماش زتوبيك ءاضعأ

 (Kfar دلوش رافك نيتليئارسإلا نيتيرقلا جراخ عيباسأ ةثالث دعب ةلثامم ماغلأ

(Szoldتيعرزو  (Zarit)عم دودحلا نم ًابارطضا رثكأ ندرألا عم دودحلا تناكف  

 ةثداح ۲۷١ يلاوح VAW ماعلا نم ىلوألا روهشلا يف دودحلا كلت تدهش ذإ .ايروس

 راطق فقوأ ًالثم سرام VY يفو .ليئارسإ فارتعاب ٠٠١“ اهردق ةدايزب يأ

 فاهالزتوييك ىلإ (Kiryat Gat) تاغ تايرك نم هقيرط يف وهو يليئارسإ

(Kibbutz Lahav)بتك قرو تاصاصق كلذ نم برقلاب تدجوو :هتكس يف راجفناب  

 عبرأ ىلع ضبقلا يقلأو .«لاطبألا نينيطسلفلل رصنلاو ةنياهصلا ةازغلل توملا» اهيلع

 .ةبيرغلا ةفضلا يف ةعقاولا ةليقلق ةنيدم لباقم يلاتلا مويلا يف نيينيطسلف نيبرخم

 ةلازإ نالواحي امهو سرام VV يف نارخآ نانثا لتقو .ةفسان تاوبع نولمحي اوناكو

 انايب نيثالثو ةعبرأ نم ةلسلس حتف csp seal. (Arad) دارأ نم قرشلا ىلإ eLa ةخضم

 (+T) .اهئادهش ةعاجش حدتمتو ريبك ليصفتب اهلامعأ فصت

 يف لوقلا ماظنلا ررك ذإ . اهتيلوؤسم لمحتت نأ نود لامعألا هذه ايروس تحدتما

 دوجولا ةيفصتو نيطسلف ريرحت وه فورعملا انفده نإ» :(ناسين) ليربإ//

 ىلع لمعي يبرع لتاقم لك معدي فوس انبعشو انشيج نإو .كانه ينويهصلا

 (؟١) .«نیطسلف دادرتسا

 ةدحتملا ممألا ةطاسول ايروس ةمواقم ىلإ ةفاضإلاب ءارطإلا اذه لعج

 رثكأ برحلاب ةمزتلم تناك ايروس نأ نوصلختسي نييبرغلا نيبقارملا نم نيريثكلا

 اهل ريرقت يف قشمد يف ةيناطيربلا ةرافسلا تركذ اذكهو .ىضم تقو يأ نم

 ةيناودع ةبرضب» لب «ايعافد سيل» ليئارسإ ةهجاوم يف ديدهتلا اهتظحالم ىدل
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 ةيروسلا ةموكحلا جازم نأ ىلإ ريشي ءيش لكف .ةلتحملا نيطسلف لخاد ةريبك

atoاذه نأ ىلع لدي ةف فلا ةكروشلا تاوقلاو  Begةف فوس  Lega 

 يتميس شتأ ويه قشمد ىلإ ةدحتملا تايالولا ريفس فشكو» .نمثلا فلكي

(Hugh H.Symthe)نأ نم رذحو .يروسلا «ينيلاتسلا .طابحإلاو فوخلا» ماظن  

 لارسال tl تازازهسالا a ناودعلاو تارا لا نم ف وخلا

 .«ةميزهلاب يهتنت ةيركسع ةرماغم ىلإ يدؤت امبر

 نييكيرمألا نيلوؤسملا نأ ةجردل ةينلع نييئادفلا تامجهل ايروس ةياعر تحبصأ

 ةرازو يه ىوتنسملا عيضر لوؤسم لاق يماقتنالا دراج ليئارسإ مايق ةضراحم نع اوك
 ةرازو ىلإ هترايز ءانثأ (Townsend Hoopes) سبوه دنسنوات .ةيكيرمألا عافدلا

 سأرلا ىلع مهتويرضت ال اذامل .ةبلك ءانبأ نويروسلا» :سرام يف ةيليئرسالا ةيجراخلا

 وتسور نيجوي لاقو «5هب مايقلا يغبني يذلا يعيبطلا لمعلا وه اذه نوكي امدنع

(Eugen rostow)نورفإ «يبإ» ميارفإل رثكأ ةغالبب  ) (Evron “Eppy’ Ephraim 

 الإ وه ام دلب لخاد نم قلطنملا موجهلا» :نطنشاو يف ةيليئارسإلا ةرافسلا يف ريزولا

 (TY) .«دلبلا كلذ لبق نم موجه

 نورفإ ربخأو .ايروس دض ةيماقتنا ةيلمعل ةدعلا دعت .ةقيقحلا يف ليئارسإ تناك

(Evron)ةيناودعلا ةسايسلا رارمتسا» نأب ًايهفش رياني 7 يف ضيبألا تيبلا  

 اهقحل ةسراممو سفنلا نع ًاعافد لمعب مايقلا ىلإ ليئارسإ رطضيس ةيروسلا
 ببسب كلذو .ريثكب كلذ نم دقعأ تلظ ةلكشملا نأ ديب .«يموقلا اهبجاوو يلودلا

 .قحب ىري لوكشإ ناك امك يتايفوسلا داحتالا لخدت رطخ

 فافسيم زتويبكل ءاملا ةخضم فسنب نوينيطيسلفلا نويئادفلا ماق كلذ دعبو

Kibbutz Misgav Am aiتناكف .ليربإ نم لوألا يف ةينانبللا دودحلا ىلع  

 رهظ تمصق يتلا ةشقلا يه .يرلا سدنهمو ًاقباس عرازملا لوكشإ رظن يف هذه

 ؛نييروسلا ةبقاعم انيلع نأ دقتعأ» :نيبار نيبو هنيب صاخ ءاقل يف لاقف .ريعبلا

 يذلا نيبار قفاوف .نالوجلا تاعفترم ىلع لاتقلا ديرأ الو ايرح ديرأ ال ينكلو
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 يفو .قشمدل ةلصأتم ةيهاركو «يروس رذانثب باصم» هنأب (Lior) رويل هفصو

 قطانملا قمع ىلإ ةعردم تارارج ليئارسإ لسرتس يلاتلا يروسلا زازفتسالا
 درت ذئدنع نييروسلا لبق نم اهيلع رانلا قالطإ راظتناب حالسلا ةعوزنملا
 (YY) ةبرضلا ليئارسإ

 قشمد قوق 4.50 نوثالث

 اوعرز :سرام ١١ يف نيتبرض نويئادفلا ذفن ذإ .زازفتسالا رخأتي مل

 لوط ىلع ةيديدحلا ةكسلا طوطخو .ير ةخضم تحت نيتفسان نيتنحش

 ةقطنملا ربع ةيليئارسإلا تارارجلا مدقتت .أططخم ناك امكو .ةيندرألا دودحلا

 نوعاه زتوبيكو (Ein Gev) بقنلا ىلإ ةرواجملا ةيبونجلا حالسلا ةعوزنملا
(Ha’on)عقوم نم عردلل ةداضملاو ةشاشرلا قدانبلا اهيلع قلطت عقوتم وه امكو  

 رانلا ىلع يليئارسإلا عافدلا تاوق تدر .نالوجلا ةبضه ىلع مهقوف قيفاوتلا

 يف Silas مادص ثدحو .ًاليوط ًانمز رانلا قالطإ لدابت قرغتسي مل .لثملاب
 ةعوزنم ةقطنم نارارج لخد امدنع ليربإ نم عياسلا حابص ةعساتلا ةعاسلا

 ةريحب) ليجلا رحبل يبونجلا فرطلا دنع (Tel Katzir) ريزتاك لت برق حالسلا

 .ةفيفخ ةحلسأب سيلو مم TV رايع عفادمب ةرملا هذه نويروسلا مهايح .(ايربط

 ةيعفدملا طبارم ةيليئارسإلا تابابدلا تفصق .روفلا ىلع نارارجلا بيصأ

 مم ٠١١ رايعو مم ۸١ رايع نم ةيروسلا نواهلا ةيعفدم تفصقف .ةيروسلا

 .ةيليئارسإلا تانطوتسملا

 قدانبلا تاوصأ تعلعل ذإ .ةريغص برح ىلإ تاشوانملا تلوحت ام ناعرس

 تلح نإ امو .اهتحت ةطسبنملا يضارألاو نالوجلا يف عفادملا يود ردهو .ةشاشرلا

 رتوبيك ىلع تطقس دق عفدم ةفيذق YEV تناك ىتح .رهظلا دعب 7.٠١ ةعاسلا

 .ةدحتملا ممألا وبقارم لاق اميسح .نايم ةدع اهيف تلعتشاف (Gadot) توداغ
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 كلذ ىلع ايروس تقفاوف .رانلا قالطإ فقو بيترت ىلإ ةدحتملا ممألا تعس

 ضفر .حالسلا ةعوزنملا قطانملا يف لامعألا لك نع ليئارسإ فقوتت نأ ةطيرش
 .مدقتملا يلاتقلا هعقوم يف نيبارب مئاد لاصتا ىلع ناك يذلا سدقلا يف لوكشإ

 سيئر حارتقا دنع فقوت هنكلو تارارجلا نم ديزملا لاسرإب رمأو - طورشلا هذه

 ةديعبلا ةيروسلا ةيعفدملا دييحتل يليئارسإلا وجلا حالس ليعفت ةرورضب ناكرألا

sey gullتافذاق تقلخو :لوكشإ نآل ًاريخأو+ ىروسلا :تنضقلا دشا ةعاس  

 فصقب تعرشو (Mirage) جاريملا تارئاط اهيطغت ةيليئارسإلا (Vatour) روتاف

 لتقو ًالزنم نيعبرأ ءايفوقس يه ةدحاو ةيرق يف رمدف .ةيروسلا تازوكولبلاو ىرقلا

 عم تكبتشا ىتح اهتامجه أديت ةيليئارسإلا تارئاطلا دكت ملو .ايندم رشع ةعبرأ

 .ةيروسلا MIG غيم تارئاط

 ملو .ًادبأ يليئارسإلا وجلا حالس دض احجان يروسلا وجلا حالس ءادأ نكي مل

 .نالوجلا ندم ربكأ .ةرطينقلا قوق غيم اترئاط تطقس ذإ .ءانثتسا ةرملا هذه نكت

 .قشمد ىلإ تارئاطلا ةيقب تداعو

 عبرأ ترمد .ةرئاط ١٠١٠١ يلاوح اهيف تكرتشا ةمخض ةفينع ةكرعم يفو

 دق ليئارسإ تناك طقف ةيناث نيثالث نوضغ يفو .ىرخأ ةيروس غيم تارئاط

 ريسفت لوح opal نم ةريح يف ماظنلا عقو .ةيروسلا ءاوجألا قوف ًاقوفت تققح

 انتارئاطو .انئاوجأ يف قلحت ودعلا تارئاط نإ .اوهبتنا :نونطاوملا اهيأ» مهتطرو

 سمخ لاطبألا انروسن طقسأ دقل» :ةلئاق دعب اميف ةيروسلا تاطلسلا تعداو

 تدهش ذإ .ةرملا ةقيقحلا ءافخإ ناكمإلاب نكي مل هنأ ديب .«ةيليئارسإ تارئاط

 لوح راصتنا قيلحت يف ةيليئرسإلا جاريملا تارئاط تطرخناو .مادصلا اهلك ةمصاعلا

 تداعتسا» :ناكرألا سيئر لاقو .نيبار بتكم يف جاهتبالا تاحيص تلاعتو .قشمد

 .كارح الب نويرصملا لظو .نويروسلا نيهأف «.ةردابملا {ale ليئارسإ
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 يعافدلا فلحلا زجع ليربإ نم عباسلا ثداوح تدكأ دقل :ًائطخم نيبار ناك

 ةدايقلا ةئيه سيئر ىكش دقف .لبق نم عومسلا ةراغ تتبثأ امك .يروسلا - يرصملا
 ةرم مك» :ًالئاق يريقشلا عم Gold ثيدح يف pale يلع يلع .ةدحوملا ةيبرعلا

 لمكتسن مل انتأ نوملعي مهف ؟ليئارسإ اوزفتسي الأ نييروسلا انتوخإ انوجر
 ..ةكرعملا ناكمو نامز نحن راتخن نأ بجي هنأ نوملعيو ..دعب .ةيركسعلا انتادادعتسا

 .ةيليئارسإلا تانطوتسملا نوفصقي اولظ كلذ عمو .ىرخألا اولت ةَرملا مهيلإ انلسوت دقل

 لكو تاقرطلا اوفسني وأ تالصاوملا لئاسو ىلع رانلا اوقلطيل حتف ايالخ نولسريو

 üla ناك لقا ها نود را as اا ع | elas San ادو رخو كلذ

 عقت نالوجلا نأ ًاحضوم .Bayly ًافيعض ءاعدالا اذه ناكف .نميلا نع هراظنأ ليوحتل

 )۳٤( .رصم ىدم جراخ

 .ناميلس يقدص هئارزو سيئر رصانلا دبع لسرأ .هجولا cle ذاقنإل كرحت يفو

 .قشمد ىلإ دومحم يقدص لارنجلا ةيوجلا هتاوق دئاقو

 لاصفنا ذنم ىلوألا امهترايز ءانثأ .رصم يف ةبتر نينثا ىلعأ طرخنا

 عبعب هيف اونادأ غيلب مالك يف .تاونس تس لبق ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا

 نيدهاج نويرصملا لواحو .ةيبرعلا ةيعجرلاو .ةيكيرمألا ةيلايربمإلاو ةينويهصلا

 هنأ نيرذحم .حتف معد نع اوفكي نأ نييروسلا مهيفيضم عانقإ سيلاوكلا ءارو نم

 فقت فوسف .برحلا بوشن تلجعو اهتايلمعب رارمتسالا ىلع حتف ترصأ ام اذإ

 .اهدحو ايروس

 تارئاط اوعضي نأب مهيرئاز بلط اوضقرو .لاح ةيأ ىلع .نويروسلا مزتلي مل

 ًادعو نييرصملا نم اوعزتني نأ يف اوحجن كلذ نم ًالدبو .قشمد برق ةثافن ةيرصم

 موجهب ناتلودلا موقت .«ديشر» وه ًايزمر امسا تيطعأ يتلا ةطخلا بجومبو

 مث .طسولاو بونجلا برضت رصمو لامشلا برضت ايروس .ليئارسإ ىلع نمازتم
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 .ةيضرألا ةطشنألا ضرعم يف Ling .افيح ىلإ ليلجلا ربع ةيروسلا تاوقلا مدقتت

 هتلق ام لك» :هتدوع ىدل رصانلا دبعل دومحم يقدص لاق ذإ .ًاطخ نويرصملا مسر

 عفرأس ينإف .مهدودح ىلع اهتاوف دشحب ليئارسإ مايق لاح يف هنأ وه نييروسلل

 ءزجلا ةيرح دييقتل ليئارسإ بونجو ءانيس يف هطاشن ىوتسمو ناريطلا ةيزهاج

 ىلإ ةيرصم تاوق كيرحت نع أدبأ ثدحتن مل ..يليئارسإلا وجلا حالس نم ربكألا

 )0( .«ءانيس لخاد

 عارصلا ىلع عومسلا ةراغ ريثأتل ًالثامم ناسين نم عباسلا يف لاتقلا ريثأت ناك

 ىعداو رصانلا دبعب قاحأ يذلا يزخلا لالغتسال ندرألا عراس ذإ يبرعلا - يبرعلا

 ةضفخنم تاعافترا ىلع قلح لب .بسحف ايروس مجاهي مل يليئارسإلا ناريطلا نأ

 لاقو .نيصكان نويرصملا لظ كلذ عمو .ءانيس يف ةيرصملا ةيوجلا دعاوقلا قوف
 ًاداج رصانلا دبع ناك فيك ..ظحلا ءوسل فرعي ..انودع نإ» :اخبوم نامع ويدار

 يف كرتشت فوس ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا نإ ريخألا هباطخ يف لاق امدنع

 .«موجهلل ةيروس اهيف ضرعتت يتلا ةظحللا يف ةكرعملا

 رمتسا دق ايروس تخألا ىلع ريخألا يليئارسإلا ناودعلا نأ نوفرعي برعلا لكو

 .ةيندرألا يضارألا يف تطقسأ يتلا نم ةيروس تارثاط ثالث تعقو .ةديدع تاعاس

 خيراوصب اهديوزت ىشخي ناك دسألا نأل .ةيبشخ خيراوصب ةدوزم تناك اهنأ نيبتو
 .ةيندرألا ةعاذإلا ةجهل نع ًامذو ًاحدق لقت ال ةجهلب نويرصملا مهيلع درو» .ةيقيقح

 .يرصملا ءارزولا سيئر لاق .موجهلا كلذ يف ليئارسإ عم ؤطاوتلاب نيسحلا نيمهتم

 تاباصعلل بيردت ركسعمو .ةيلايربمإلل انصح ندرألا تحبصأ دقل» :ناميلس

 :هل ةبطخ يف رصانلا دبع لاق .«ليئارسإ ةيامحل ًايعجر ًامدقتم ًاعقومو .ةقزترملا
 (TV) .«ةنايخلا ىلع ايبرتو نيليمع ادلو ةينويهصلا عم ًافلاحتم هدجك كلملا ناك»

 هعقوم نأل .ةفينعلا ةيمالكلا ةداشملا هذه ببسب مدلاب اخطلت رثكأ نيسحلا ناك

 ةيروسو رصم نع ندرألا داعبإ رثإ ىلعو رصانلا دبع عقوم نم رطخلل ةضرع رثكأ
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 تناك .ىرخألا ةظفاحملا ةيبرعلا لودلاو ةيدوعسلا نم اهتيامح مدع ببسبو .قارعلاو
 ثالثب نيسحلا يريقشلا مهتا ثيح ةيبرعلا ةعماجلا نم جورخلا كشو ىلع ندرألا
 امك .يتلا .ليئارسإ نم ندرألا يمحي يبرع فيلح يأ دجوي ال .ةنايخ ةمهت نيالثو

 ىدل .ةرشابم ةيروس ةمجاهم نم الدب ةيبرغلا ةفضلا لتحت امبر .عومسلا ةراغ تتبثأ
 تذخأ يتلا ةلزعلا نم جورخلا لجأ نم لتاق .ةيواز يف رشح هنأ نيسحلا كاردإ

 فقوب رمأو .ةيرصانلل فنعب ضهانملا لتلا يفصو هئارزو سيئر لاقأف Lace دادزت

 peal .(TV) ةيداعملا ةياعدلا

 ةيرصملا ةيجراخلا ريزو ىعد ذإ ليربإ 18 يف يئانثتسا كرحتب ماق مث

 دبع ذخأ .يكلملا رصقلا ىلإ ةميدق ةفرعم امهطبرت تناك يذلا ضاير دومحم

 :ةوعدلا لوبق نم hy دجي ملف GLAM رييغتلا اذهب ةرغ نيح ىلع رصانلا
 .ندرألا ىلإ ضاير راطف

 عفدت ةجردل دودحلا نيخستب اخف بصنت ةيروس تناك :ةطيسب كلملا ةلاسر تناك

 رّمَدُتو رصانلا دبع اهيف طقسي ةمداق تناك ًابرح نأو .لخدتلا ىلإ رصم اهيف
 تاوق رشن لبقت نأ ندرألا ىلع نذإ :كلذك ًارصتخم ضاير باوج ناكو .ندرألا

 نيسحلا نكلو .ةكرتشملا ةيبرعلا ةدايقلا ةطخل اقفو اهيضارأ ىلع ةيقارعو ةيدوعس
 ديعيو .ةيلودلا ئراوطلا تاوق نم رصم رصانلا دبع صلخي نأ لبق سيل .ال لاق
 داع .نيفرطلا نم يأ فقوم يف رييغت نود .نذإ .عامتجالا ىهتناو . ءانيس ىلإ هشيج

 فصوو فنعب هبجشو اعذال ًادقن رصانلا دبع دقن ىلإ مايأ ةعبرأ دعب glee ويدار
 يأ قلطي مل .ليئارسإ عم ءودهو مالسب شيعي يذلا .. ديحولا يبرعلا دئاقلا» هنأب

 نكت مل ..راعللاي ..كلذب يفتكي نأ لمأنو ..ليئارسإ هاجت هيضارأ نم يران رايع
 (TA) .«ماسلا زاغلاب تفصق امدنع .ىدملا جراخ .ديكأتلاب ةينميلا ىرقلا

 عضولاب قلعتي اميف رمألا كلذكو .روهدتلاب برعلا ماكحلا نيب تاقالعلا ترمتسا
 ةدح فيفخت ىلإ ليربإ نم عباسلا ثادحأ يدؤت نأ نم ًالدبو .ليئارسإ دودح ىلع
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 ال ام يلاتلا رهشلا لالخ حتف تذفن دقف .ديعصتلا نم ديزم نع ترفسأ دقف .رتوتلا

 بناجلا ىلع طقف سيل ةفسانلا تاوبعلاو مافلألا تعرز ذإ .ةيلمع ةرشع عبرأ نع لقي

 .كلذك ةينانبللا دودحلا ربع لب .ةيندرألاو ةيروسلا دودحلل يذاحملا يليئارسإلا

 قلطأ امدنع (رايآ) ويام نم سماخلا يف اهتورذ نانبل نم تامجهلا تغلبو

 ةرانملا زتوبيك ىلع ةينانبللا قطانملا نم نواهلا فئاذق نم ًالباو نوينيطسلفلا
(Kibbutz Manara)حالسلا ةعوزنملا يضارألا ثرح تعبات اهتهج نم ليئارسإو  

 ةيعفدملا نم ةيلصلا هذه لثمو .نيثارحلا فصقت تناك يتلا ايروس كلذب ةزفتسم

 ىلإ نيعفادتم نوعرهي يكيرمأ حئاس يتئم تلعج ليربإ نم رشع يداحلا يف تقلطأ

Gadeًامئاد نكت مل ةيروسلا رانلا نكلو .نالوجلا تاعفترم تحت تازتوبيكلا ىدحإ  

 .ةيليئارسإ تاكرحت ىلع أدر

 رانلل ةلوحلا يداو يف (Kibbutz Gonen) نينوج زتوبيك يف نوعرازم ضرعت دقف

 (A) .هسأر يف مهدحأ بيصأو ًاجايس نوحلصي اوناك امنيب ليربإ نم رشع يناثلا يف

 تاعومجم لالخ نم وأ ةرشابم ةروصب ءاوس ةيروسلا تامجهلا باسح حبصأ

 ًاصوصخو .ماعلا يأرلا ذخأو .نييليئارسإلل ةبسنلاب ًادج ًارماغ ةينيطسلف ةيئادف

 نم لب .ندرألا نم سيل .اذه ءامدلا قارهإل ماقتنالاب بلاطي .ةيدودحلا قطانملا يف

 هسقن هاجتالا يف نوعفدي نويكيرمألاو نويناطيربلا ناكو .ايروس .يقيقحلا لعافلا

 نويسامولبدلا ناكو .ةيروس نم ءايتسا وأ نيسحلا شرع نم ًافوخ كلذ ناك ءاوس

 ريفسلا لاق دقف .ماقتنالاب مايقلل ءاوجألا نوئيهي جراخلا يف نويليئارسإلا

 ىلإ (Avraham (Abe) Harman) نامراه (يبأ) ماهارفأ نطنشاو ىلإ يليئارسإلا

 قرشلا نوؤشل ةيجراخلا ريزو دعاسم تقولا كلذ يف حبصأ يذلا (Battle) لتاب

 تامجهلا دض نونصحم مهنأب مهو يأ نييروسلا رواسي ال ديكأتلاب» :ىندألا

 ىوكشك .ةماعلا ثيداحألا يف ىتح .«ةيباهرإلا ثداوحلا ترمتسا ام اذإ ةيليئارسإلا

 :لاق ثيح .ماقتنالا ةيعرش ىلع ديكأتلا يرجي ناك .نمألا سلجم ىلإ (Eban) نابيإ
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 ًاساسأ مولثم ضارتفا .زازفتسالا ىلع در كانه نوكي نل هنأب نييروسلا ضارتفا نإ»

 نع ليئارسإ زجع عم فطاعتي فوسو الإ ميلس يملاع ريمض يذ دحأ نم امف

 (E) .ءايروس نم نييباهرإلا لاسرإ ىلع اهسفن ضيورت

 هتأطو نالمحتي ناقا كانهو .اقهرمو ًاقاش ناك امهم رارق نم دب ال ناك

 ةقالعلا لثم .ةيصخشلا يف نالماكتم كلذ عمو .ةيفلخو ًارمع نافلتخم .ىمظعلا

 امهتايلآ نيب فالتخالا لثمكو رماعو رصان نيب ةضقانتملا !darned لثمك امهنيب

 ًاقيرف نالكشي ناذللا ناكرألا ةئيه سيئرو يليئارسإلا ءارزولا سيئر امه :ةيسايسلا
 .ةلسلس ةروصب Led lice أطيشن

 ليحتسم يئانث

 ماعلا يف (Shkolnik) كينلوكش يلصألا اهمسا ةرسأل (Kiev) فييك برق دلو

 ةئيب يف بش دق (Eskhol) لوكشإ ناك .ةيرصيقلا جماربلا تعاش امدنعو 06

 رشع ةعساتلا نس يف نيطسلف ىلإ لقتنا .ةينويهصلاو .ينيدلا بصعتلاو فنعلا نم
 تبثأف .(ايربط ةريحب) ليلجلا رحب برق (Degania) انياغيد اهمسا زتوبيك لوأ ىلإ
 نأ دعب نكلو .لحرلا ودبلا تامجهو ايرالم تابون نم اجن يوق لماع هنأ كانه
 يف نمكي هقوفت نأ لوكشإ فشتكا .اهثاّرح هنأ ًامئاد هسفن ربتعاو ضرألا بحأ

 .يسيئرلا لامعلا داحتال لثممك مث نمو .تازتوبيكلا ةكرحل لثممك Voi :ةسايسلا

 .ايعقاو .ايتامغارب لوكشإ ناك .ملاحلا يلايخلا (Ben Gurion) نويروغ نبال ًافالخو

 نم .ةدلاخ ةخسار تازاجنإ نع ماعلا لقحلا يف هتمدخ تاونس ترفسأ ذإ

 ةيركسعلا ةرادإلا نم نييليئارسإلا برعلا ريرحتو .دالبلل ةيتحتلا ةينبلا ءانب اهنيب
 ةحلصم سيسأت .ًارخف هرثآم رثكأ نمو ۱۹٤۸. ماعلا يف مهيلع تضرف يتلا

 عطقي نأ لوكشإ ملح ناك ذإ.«(رداصم) Mekorot .ثوروكيم» ةيموقلا هايملا

 لك ىري نأو «ناسنإلا مسج يف نييارشلاك» يرلا بيبانأب ًاضرعو ًالوط دالبلا
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 (Miriam) ميرم ةثلاثلا هتجوز تناكف .قاوذألا طيسب .رصانلا دبعك .لوكشإ ناك

 LE نم هب عتمتت تناك امل (تتامف ةيناثلا Lei .ىلوألا قلط) هجهوت ردصم يه

 لوكشإ ناك .ةيوف ةيبعش ةيبذاجب عتمتي رصانلا دبع ناك نيح يف نكلو .ةيبذاجو

 .ايلك اهنم ًايلاخ

 .بيترلا هئادأو نيتطيسبلا هيتراظنبو .حمالملا نم يلاخلا تهابلا ههجوب ودبي ناك
 ناك كلذ عمو (Cafka) اكفاك ةعلق تايصخش نم ةيصخشو - يسالك يطارقوريبك

 ةعلومو .ةسمحتم ةئفاد ةيصخش هءارو يفخي تمابلا يدامرلا يجراخلا رهظملا كلذ

 يف ةريغص ةورث اونوكت نأ نوديرتأ» :ةرم تاذ لاق .ةيلزهلا ةروثأملا لاوقألاو مكحلاب
 (Yiddish) ةيشيديلا ةغلل ًاسمحتم ناكو .«ةريبك ةورث اورضحأ ؟ليئارسإ

 ..رتهتسملا ئداهلا ..بوبحملا لجرلا» هنأب (Ezer Weisman) نمزياو رزيع هركذي

 (Shimon زيريب نوعمش لثم يسايسلا هسفانم ىتح «.عرابلا ثدحتملا ..حتفنملا

do sie, (Peresملعي ..ملستسم ريغ هنكلو نرم .ًادينع سيل نكلو مزاح هنإ» :ًالئاق  

obهتامازتلا نم صلمتلا يف هتعاربب ًاروهشم ناك» «ةليحتسم قيفوت نود ةايحلا ». 
 «؟يدعوب مزتلأ نأ تدعو له نكلو .ديكأتلاب تدعو دقل معن» :ةروهشملا هلاوقأ نمف

 نأ ةعثاشلا هتاهاكف نمو .مزاح ريغ هنأب ًانايحأ هرهظت تناك ةغوارملا هذه نأ ديب

 .«عون لك نم فصن» :هلوقب ALE وأ ةوهق ديري ناك اذإ اميف ةلدان لاؤس ىلع باجأ

 دعقم بيع كلذو .ةيركسعلا نوؤشلا يف يه امم فعضأ لوكشإ ةعمس نكت مل

 ناك . دحاو صخش دي يف عافدلا ةرازوو ةرازولا ةسائر اتطلس اهيف زكرمتت دلب يف

 (Sde ركوب ىدس زتوبيك يف هلازرع نم فزعي ناك يذلا .نويروغ نب وه لجرلا كلذ
(Bakerهلامهإ ًاصوصخو .عافدلا ناديم يف هفّلَخ زجع رتو ىلع يوارحصلا  

 .ةنوميد ىلع ةضورفملا ةيكيرمألا دويقلل هعوضخو .يليئارسإلا يسنرفلا فلاحتلل

 ءانب يف ًالاعف ًارصنع لوكشإ ناك ذإ fag ةملاظ تناك تاماهتالا هذه لثم نأ ديب»

 ةعردملا ةوقلا ىلع دمتعت ةثيدح ةوق ىلإ اهليوحتو ةيليئارسإلا عافدلا تاوق

 تارافب مايقلا ىلع ةقفاوملا نع ًادبأ مجحي مل .ةارزولل ,Lud هفصوبو .ناريطلاو
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 ناك ام نإ .ةيئيدهتلا ةينهذلا يوذ ضعب رظن يف ةليلق تناك اهنإ مغر- ةيماقتنا

 عم ةزيجو ةرتف ىوس شيجلا يف مدخي مل هنأل ةيلاتقلا ةربخلا وه لوكشإ هيلإ رتقفي
 تلاق- نويروغ نب دقنب قمعو ةدشب غدل دقل .ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف نييناطيربلا
 )9£( .«ندع ةنج جراخ هنباب يقلي بأ لثمك كلذ لثم (Miriam) ميرم

 عرستم امإ هنأب هماهتا لالخ نم لوكشإ ةمزالم يركسعلا فعضلا ةمس تلظ
 ةروصلا هذه رييغتل ًاقاوت ناك Ug .ةيركسعلا تارارقلا ذاختا يف ًادج ددرتم وأ ًادج

 ناديملا يف دونجلا ةرايزل وأ ءاهلبتها الإ ةيركسعلا هتعبق ءادترال ةصرف عيضي ال ناك

 . اهّلغتسا الإ هعم رواشتلل ةقلغملا باوبألا ءارو هناكرأ سيئرب ءاقللا وأ .اهمنتغا الإ

 ضعب دهش دقف .ةربخ ىنغأ نيبار قحسإ دجن لاتقلا ىلإ رمألا يتأي امدنعو

 .اهلخادو سدقلا لوح كراعملا يف دونجلا نم ةبخن داقو .ريرحتلا برح كراعم دشأ

 ءاطشنل انبا .بيبأ لت يف نيبار LAG نيعرازملاو نييزتوبيكلا طابضلا هثالمزل ًافالخو

 ديلاوم نم هنإ .تيبلا جراخ مهتقو مظعم نوضقي اوناك نيذلا نيينويهصلا لامعلا نم

 ةآرم يتروص لوكشإو ناك .ًادج لوجخو .رشابم .ناسللا لوسعم .ليئارسإ
 .طيشن يويح هنكل مسجلا قيقر يناثلاو .ئداه هنكلو باذج لوألا - نيتقباطتم

 :مات قافو ىلع نانثالا ناك رخآلا ىلإ ةجاحب امهنم الك نأل امبرو .ببسلا اذهلو

 :ًالئاق ةرازولا سيئر هتاركذم يف نيبار فصي .«ناحرمو GLA ناطيسب .ناراثرث»

 .ًالماجم .لوكشإ بلط .«ليصافتلا قدأ لثمت يف ًادج رهامو .يتامغارب .عمال يرادإ٠

 هتيالو يهتنت امدنع ىرخأ تاونس ثالث ةرتفل هبصنم يف ىقبي نأ ناكرألا سيئر نم

 حالسل ةيولوألا يطعي قاطنلا عساو حيلست جمانرب ذيفنت ىلع نانثالا بكناو .ىلوألا

 (ŁY) .ةعدار ةيعافد ةيجيتارتسا زكريو .تاعردملاو وجلا

 نيح نم لوكشإو نيبار نيب عقت تناك يتلا ةطيسبلا تاكاكتحالا ضعب الخ اميفو

 نوؤشلا يف ًالفطتم لوكشإ ناكو لوكشإ قوذل ًافولأم نيبار ناك- نيح ىلإ

 روهشلا لالخ ةعئار ناكرألا سيئرو ةرازولا سيئر نيب ةقالعلا تلظ -ةيركسعلا

 .ًادبأ ةنحم يف ًارابتخا امهتقالع لخدت مل كلذ دعب نكلو .1977 ماعلا نم ىلوألا



 برحلا نم مايأ ةتس ۱1۲

 لوخو .ةيلامشلا دودحلا ىلع ةيبرعلا تامجهلا تدعاصت (رايأ) ويام علطم يفق

 ررك .ايروس دض ةدودحم ةيماقتنا ةلمح نشي نأ شيجلا يليئارسإلا ءارزولا سلجم

 وأ هيف ريهامجلا ةقث يثعبلا ماظنلا دقفت ىتح ةعساو ةلمحلا نوكت نأب هبلط نيبار

 لعق ةدر ةيشخ مومجهلا اذه لثم .ةيناثلا ةرملل ضراع لوكشإ نكلو .هطقست
 ةيروسلا ةموكحلا ىلع اهرمآتب ليئارسإ ةيناث نادأ دق ناك نيلمركلا نأل .تايفوسلا

 .ةيبرغلا طفنلا تاكرش عم ؤطاوتلاب

 (Viktor Semyonov) فونويميس روتكيف يتايفوسلا ةيجراخلا ريزو بئان لاقو

 امك :مالسلل ًاريطخ ًاديدهت ليئارسإ لكشت» (Katz) :زتاك يليئارسإلا ريفسلا ًاخبوم
 نإف .طسوألا قرشلا يف ةثراك تلح ام اذإو .ةيبنجأ رصانع اهب بعلت ةيمد اهنأ

 (EY) .«اهتيلوؤسم لمحتت ليئارسإ

 ىلع نلعت نأ اهنم بلطو .نطنشاو ىلإ لوكشإ أجل نيبار ةحيصن ضفر ىدلو

 عيب ةقفص عيرست لالخ نم ًاصوصخو .ليئارسإ نمأب اكيرمأ مازتلا ديكأت ألملا
 ربراب بتك (Sky hawk)» كوه ياكس تارثاطو (Patton) نوتاب تابابد ليئارسإ

(Barbour)قزأم يف هسفن لوكشإ دجي» :ًالئاق ةقفصلا معدي هيلوؤسم ىلإ . 

 اهضرفي ناك يتلا دويقلا نكلو .«ناكمإلا ردق يديألا كسامت ايلاع ردقي فوسلو

 مامتإ نود تلاح مانتيف ءوض يف ةديدش تناك يتلاو .ةحلسألا لقن ىلع سرفغنوكلا

 دق ةنوميد لعافم شيتفت تايلمعل ليئارسإ ةمواقم نأ ىلإ ةفاضإ .ةقفصلا هذه

 معدي نأ عنام نوسنوج ىدل نكي مل كلذ عمو .ةقفصلا هذه طابحإ يف تمهسأ

 )££( .ًامامت عوضوملا جراخ تناكف ةحلسألا امأ :لوقلاب ليئارسإ

 ربخأ امدنع ًاحوضو ليئارسإ عم يركسعلا طروتلل ضراعملا اكيرمأ فقوم دادزا

 نأ ةيكيرمألا (News sand World Report) تروبير دلرو ودنأ زوين ةلجم لوكشإ

 يبرعلا ملاعلا در .برح بوشن لاح يف سداسلا لوطسألا ةدعاسم عقوتت ليئارسإ

 اهايإ ةفصاو .ةيردنكسإلاو توريب يئانيمل ةيكيرمألا نفسلا تارايز تيغلأف .ةوسقب
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 ًادعاو .يروسلا سيئرلا .يساتألا لاق امك .«راحبلا قوف وفطت ةيلايربما ةدعاق» اهنأب

 .«اهيلع اهكامسأ ىذغتتو (نييكيرمألا) مهداسجأ علتبتس ةيبرعلا راحبلا» نأب

 نم اذهك مازتلا يأ دجوي ال هنأب نالعإلا ىلإ ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازو تعراسف
 قرشلا يف لاتق عوقو لاح يف هنأ ىلإ ةحّمَلم .ةحلسملا ةيكيرمألا تاوقلا بناج

 )20( . ًادياحم لظيس سداسلا لوطسألا نإف طسوألا

 ال ناكم يف لب .ةدحتملا تايالولا يف سيل .فنعلا نع ليدب داجيإل دهج رخآ لذب

 نوعدج ةدحتملا ممألا ىلإ ليئارسإ ريفس دشان .«ةدحتملا ممألا» وهو ليئارسإ هبحت

 ثدحتي نأ ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا (Uthant) تناثوي (Gidoen Rafael) ليئافر

 هنإف .برعلا دقتني ام ًاردان تناثوي نأ نم مغرلا ىلعو .باهرإلل يروسلا معدلا دض

 رمتؤم يف نادأف .ةيئادفلا تامجهلا يف ايروس طروت ىلع ةلدألا لهاجت عطتسي مل

 ىلع ثعبت» اهنأب اهايإ ًافصاو تامجهلا كلت (رايآ) ويام ١١ يف دقع يفحص

 .اهحورو ةندهلا ةيقافتا صنل ةفلاخمو .مالسلل ًايددهت لكشتو .لمأ ةبيخو .«ىسألا

 ًابيردت نوبردم اهب نوموقي نيذلا دارفألا نأ ىلع لدت تاراغلا نأ «ةظحالم ًايدبم»
 حتف تايلمع يف رهظي ناك يذلا .فولأملا بيردتلا ىوتسم نم ىلعأ ًاصاخ

 .لامعألا هذه فقو ىلإ ةلوؤسملا «تاموكحلا» عيمج تناثوي اعدو .«ةقياسلا

 ممألا يف يمسر لوؤسم ىلعأ نع رداص ةيبرع ةلودل قوبسملا ريغ موللا اذه نإ

 دقعني مل امك .ركذي ءيش نع رفسي مل .ليئارسإل راصتنا هنأكو ادب يذلاو .ةدحتملا

 ثلث فارتعا مدعلو .تايفوسلا ةضراعم ببسب ًادبأ ةيضقلا ةشقانمل نمألا سلجم

 ىعدا اذإ .تناثوي حيرصت ايروس تنادأ .يناوياتلا يلاحلا هسيئرب سلجملا ءاضعأ

 دعي هحيرصت نأ (George Tomeh) ةمعط جروج نمألا سلجم ىلإ ايروس ريفس

 برعلا ةنهادمو .نمألا سلجم لش ببسبو (1) «ةوقلل ليئارسإ مادختسا نع ًاحفص
 .رمألا طقسأ اذكهو :ةردابم ةيأ ذاختا نع ماعلا نيمألا مجحأ .مهترياسمو



 يف يدحتلا باطخ ىلإ أجل ةدحتملا ممألاو ةدحتملا تايالولا يف نيبار لشف ىدلو

 نإ. : ًالئاق (Bamahane) نيه اماب يليئارسإلا عافدلا شيج ةلجم ىلإ هل ثيدح

 تامجهلاب ةمتهم ريغ لودل طقف ابسانم نوكي نانبلو ندرألا ىلع يليئارسإلا درلا
 نأل .فلتخم رمألاف ةيروسل ةبسنلاب Lal ءاهتدارإو اهتبغر دض نشت يتلا ةيباهرإلا
 .«ًاقلتخم ايروس ىلع درلا رهوج نوكيس اذهلو :نييباهرالا ىعري ماظنلا

 .هديدهت يف ايلاغم ناك نيبار نأ .ةموكحلا ءاضعأ نم ديدعلاو .لوكشإ دقتعا

 ةصاخ ديدهتلا نم غيصب كلذ دعب ءارزولا سيئر جرخ نكلو :كلذ ىلع هودقتناو

 .رايخ انيدل سيل» :ويام VY يف (Mapai) ياباملا بزحل ىدتنم ابطاخم لاق ذإ .هب

 ال لئاسوب .مهنوعجشي نيذلا كئلوأو ناودعلا زكارم دض لمعلا ىلإ رطضن امبر ذإ

 يلاتلا مويلا يف حرصو .ليربإ نم عباسلا يف اهانمدختسا يتلا كلت نع ًارطخ لقت

 ايروسو .اندض بيرختلا تايلمع عجشت ةلودل ةناصح Yo :ةيليئارسالا ةعاذإلا ربع

 لوكشإ نع سيل .اباهتلا رثكأ تانايب تردصو .«تايلمعلا هذه Jie ةبرح سأر يه

 ةهبجلا دئاق (David Elazar) رزاعلإ ديفيد fie تالارنج نع ًاضيأ لب .بسحف نيبارو

 تطقتلاف (Aharon Yariv) فيراي نوراهأ ةيركسعلا تارباخملا سيئر نعو .ةيلامشلا

 دعب هتاركذم يف نمزياو ارزيع ركذي .اهتمّحضو اهمظعم ةيبنجألا ةفاحصلا
 ةنانط نم رثكأ لب ءال) ةنانطلا تاباطخلا مايألا كلت ةمس تناك» :تاونس

(4V) «ab, 

 امدنع .ساسح لصفم يف نييروسلا ةعذاللا ةيليئارسإلا تاقيلعتلا تباصأ دقل

 ًاديازتم ًاديدهت لكشت ىطسولا ةقبطلا راجتو ةظقيلا ةيمالسإلا ةضراعملا تناك
 :هلوقب ءايروس ىلع ًاموجه تنش اذإ ليئارسإ يساتألا سيئرلا رذحو .ثعبلل
 ميهاربإ ربخأو «ةيبرعلا ريهامجلا لك اهيف كراشت ةيبعش ابرح ايروس نشتس»

 ةرماؤم دوجوب (Smythe) تيمس ريفسلا .يروسلا ةيجراخلا ريزو .سوخام

 لبقتسملا يف ريبك ناودعب ليئارسإ مايق لامتحا دوجوب»و ءقشمد دض ةيلايربمإ

 .ىعدا امك .حالسلا ةعوزنملا قطانملا يف نودشتحي نويليئارسإلا دونجلاف .«بيرقلا
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 ايروس نإ» :ًالئاق هيلع در .نييئادفلا حامج اوحبكي نأ ثيمس هيلع حرتقا امدنعو

 .«ًادبأ تومت الأ ىغينيو ةسدقم ةينيطسلفلا

 نم ديزمب مايقلا نع قشمد نيبارو لوكشإ تاحيرصت عدرت نأ نم ًالدبو
 .حتفل معدلا ةفعاضم ىلع اهتثح اهنإف .تاءادتعالا

 ٣ gle يف ىرخأو .ةيروسلا دودحلا ريع ويام 5 يف ةراغ ةمظنملا هذه تدفن

 لمحيو بيردتلا يلاع ةيربعلا ملكتي رمسأ باش للست - ةيندرألا دودحلا ربع

 نم علقأ براق ىلع (ايربط ةريحب) ليلجلا رحب ريع نأ دعب .يناطيرب رفس زاوج

 ةيمك daa دجو هلاقتعا ىدلو .يروسلا شيجلا 3 4 تحت عقت ةيلحاس ةقطنم

 (2A) .نييليئارسإ ءامعز لايتغال

 صرفلا ةفعاضمب ايروس عم ىربك ةهجاوم قابتسا يف ليئارسإ حجنت نأ نكمي
 (2h) رهشلا كلذ يف رودي لدجب هسفن جذومنلا كلذ راركت نكمي .ةدحاو ةهجاومل

 .ليئارسإ لالقتسا ديع يف ماقي يذلا ضرعلا لوح

 ةرملا يهو .ويام١٠ ىف ةيليئارسإلا ةييرفلا سدقلا يف متي نأ ًاررقم ناك ۱۹١۷ ماعلا

 يروغيرغلاو يربعلا ناخيرأتلا قباطتي دالبلا خيرات نم ًاماع رشع ةعست ذنم ىلوألا

 .لالقتسالا مويل

 ةسدقملا ةنيدملا يف نييليئارسإلا دونجلا نم ةلئاه دادعأ دوجو راثأ دقل

 ال كلذ نأ مغر .ندرألا يف ًاصوصخو اهضرعو ةيبرعلا دالبلا لوط يف تاجاجتحا

 كلذكو .ضارعتسالا تضراع ةدحتملا ممألا نأ امك .ةندهلا تايقافتال أقرخ دعي

 .ضارعتسالا روضح نم اهءارفس تعنم يتلا ةييرغلا ىوقلا

 لوصولا نم دوهيلا تمرح يتلا ندرألا نأ ىلإ ًاريشم ةضراعملا هذه لوكشإ ذبن

 نأ اهل قحي ال ةندهلا تايقافتال اهنم ًاكاهتنا نوتيزلا لبج ىلإو يبرغلا رادجلا ىلإ



 برحلا نم ali ةتس 1

 فذح .كلذ عمو .ةنيدملا نم اهب صاخلا بناجلا يف ليئارسإ هلعفت ام ىلع ضرتعت

 نم ةيركسعلا ةيرعشلا تايبألا ضعب .رتوتلا ةدح فيفختل هنم ةلواحم يف .لوكشإ

 نامرتلأ ناتان يليئارسإلا رعاشلا نم ةبسانملا كلت يف اهؤاقلأ ررقملا ناك ةديصق

(Natan Alterman)ىلعو )4£( سدقلا يف ةليقث ةحلسأ ضرع مدع ىلع قفاوو  

 عطق كراشت ملف .ًاريخأ قفاو هنأ الإ .تارارقلا هذه ىلع نيبار جاجتحا نم مغرلا

 .يركسعلا ضرعلا يف تاعردم وأ ةيعفدم

 سيئر بنجت .يروسلا ديدهتلا ىلع لعفلا دودر يف مغانتلا مدع نم ةرتف دعبو

 .سدقلا يف ةريغص ةمزأ ثودح أعم ناكرألا سيئرو ءارزولا

 كلذ هريثي نأ نكمي ام ىدم .لاح ةيأ ىلع .اكردم نيلجرلا نم يأ نكي ملف

 .ةيومد رثكأو عسوأ ناجيه نم ةمزألل يفالتلا

 لعف درو لعف

 رداغ .عقت فوس ةكيشو ةثراك نأ نم كش ىندأ نويرصملا ةداقلا رواسي مل

 اهل ةقالع ال ةمهم يف ليربإ YA يف دالبلا .تاداسلا رونأ وهو .مهدحأ

 ضعب ىلإ ةلماجم ةرايز درجم هتمهم تناك .يليئارسإلا يبرعلا عارصلاب

 .وكسوم قيرط نع دوعيو .ةيلامشلا ايروكو ايلوغنم يف ةيسايسلا تايصخشلا

 تارايزلا هذه رفست نأ عقوتن «Y :ةلئاق ةرهاقلا يف ةيكيرمألا ةرافسلا تأبنت

 .«ةيمهأ يذ ءيش يأ نع

 كلذ .هسفن تاداسلا ىلإ تارايزلا هذه نم تاعقوت ةيأل نييكيرمألا راقتفا ىزعي

 قطانك لمعي .ريطخ يركسع بصنم يأ طق ملستي مل يذلا Lie يداعلا صخشلا

 ديدش .ليوط- يجراخلا تاداسلا رهظم نأ ديب هنم ررض ال ةينطولا ةيعمجلا مساب

 هنوكل نيترم نجسلا هلوخد ىلع يوتحي ًالجس هءارو يفخي ناك -تومص .ةرمسلا

 لاوم يرصم لوؤسم لايتغا ةمهتبو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ ايناملأل ًاليمع

 عم طباورب دعب اميف ظفتحا VAOY ويلوي ةروث يف نيكراشملا دحأ هفصوبو .ايناطيربل
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 ةدعاقلا هذه لضقب امبر .ليئارسإ عم ةيرسلا تالاصتالا ضراعو نيملسملا ناوخإلا

 هتقث نكت مل نإو .رصانلا دبع هب قثو .ماظنلل تباثلا هئالوو .ةخسارلا ةيجولويديألا

 .سيئرلل ًادج ًاعيطم تاداسلا نوك نم ةعبان نوكت امبرف .نيتفصلا AES نم ةعبان

 ءارزولا سيئر عم تاءاقل لمشت فوس هتلحر نأ ودكأو Als تايفوسلا مهنمأ

 ةيردنأ ةيجراخلا ريزوو (Podgony) ينروغدوب سيئرلاو ( (Kosygin نغيسوك

 تاثداحملا نأ نيبت (Semyonoav) فونويميس هبئانو (Andrei Gromyko) وكيمورغ

 تاداسلا تايفوسلا ءامعزلا ربخأ ذإ .ةبيطلا تاينمتلاو ةيحتلا لدابت درجم نم رثكأ

 ىلعو .ثعبلاب ةطاحإلا ىلإ فدهي ايروسل يليئارسإ وزغ كوشوب ةيريذحت تارابعب

 ءاول VY دشتحا دقف .يليئارسإلا ريفسلل ًامراص ًاراذنإ هجو دق نيلمركلا نأ نم مغرلا

 لاقو .ويام YY و17١ نيب تقو يأ يف مدقتلل ةزهاج ةيروسلا دودحلا ىلع ًايليئرسإ

 ايروسو .ةيريصم ةمداقلا ةليلقلا مايألا نوكتس اوؤجافت Vi بجي» :تاداسلل ينروغدوب

 ديكأتلو .«بعصلا عضولا كلذ يف ةيروس دعاسن فوسلو ابعص Leroy هجاوت فوس

 ضرعلا نم ةيعفدملاو تاعردملا بايغب تايفوسلا دهشتسا اهزيزعتو مهتامولعم

 نأ ىلع ًاسوملم ًاليلد دعي كلذ نأ اوعداو - لالقتسالا ديع موي سدقلا يف يركسعلا

 (°O) .لامشلا ىلإ تكرح دق ةحلسألا هذه

 نم ةليوط ةلسلسل لاجملا ًاكرات ًاضماغ اذه يسورلا ريذحتلا ببس لظي

 اذه لثم يف ريذحتلا اذه ميدقت ىلإ تايفوسلا اعد يذلا بيسلاب قلعتت تايرظنلا

 ركف .هيلع لوصحلا ىلإ نوعسي اوناك يذلا بسكملا وه امو .تاذلاب يلصفملا تقولا

 فلاحتلا بيلصتو رصانلا دبع ةبيه معدل ةمزألا تعرتخا دق وكسوم نأ ضعبلا

 دبع ءارغإل نوعسي اوناك تايفوسلا نأ تايضرفلا ضعب لوقتو .يتايفوسلا يروسلا

 ةيروسلا ةنميهلل ةحاسلا ءالخإ يلاتلابو هريمدتو ليئارسإ دض ًابرح ضوخيل رصانلا
 .مانتيف يف اكيرمأ لاغشنا لالغتسال ابسانم تقولا ناكو .ةيعويشلا رداوكلا لوخدو

 ةبرض هيجوتو .ةقطنملا يف ديازتملا نيصلا ذوفن نم دحلل .ءاربخلا ضعب لاق امك

 تامولعملا تبرس يتلا يه اكيرمأ نإ لوقلا ىلإ مهضعب بهذو .ةينويهصلل ةقحاس
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 ,جيلخلا نادلب ىلع يرصملا طغضلا فيفخت لجأ نم .موجهلل ليئارسإ ططخ لوح

 ةيرب برح لاعشإ ءارو ًايعس تامولعملا هذه ردصم يه تناك اهسفن ليئارسإ نأ وأ
 مت يتلا تارباخملا مهف ءوس دعب اميف تايفوسلا نيلوؤسملا ضعب مال دقف .ةعساو

 يماقتنا لمعب ليئارسإ مايقب قلعتي اميف ليئارسإ لخاد KGB لا ءالمع نم اهيقلت

 (-Carin Bru زنتورب نيراك .ىلعألا تايقوسلا سلجم ءاضعأ دحأ لاق .ايروس دض

 نكلو :يصقتلا نم ديزم ىلإ ةجاحب تناكو ةدكؤم نكت مل تامولعملا نإ» ( ع2

 )0١( .«نييرصملا ىلإ ةمولعملا ررمف هسفن كلامتي مل فونويميس

 يتايفوسلا ريذحتلا اذه يف نكي مل هنأ ةقيقح تعاض تانيمختلا هذه مضخ يف

 ايروس ىلع يليئارسإ ناودع ىلإ ريشت يتلا ريراقتلا هذه لثمف .ديدج يأ تاداسلل

 .ةمرصنملا ةنسلا لالخ رركتت تلازام

 .نيلمركلا ةدايق يف ةقيمع تاماسقنا سكعت تناك تاريذحتلا كلت نأ ظحول دقل

 قيرطلا فصتنم يف - طسوألا قرشلا يف ةيتايفوسلا حلاصملل ةفلتخملا ميهافملاو

 نيذلا تايفوسلا ناك .برح يف اهقارغإ وأ ةقطنملا يف تامادصلا عيمج يفالت نيب

 نم برح بوشن عنمل نوعسي .ايروس دض يماقتنا لمعب ليئارسإ مايق امامت اوعقوت

 اوناك كلذ عمو .ىمظعلا ىوقلا نيب ةهجاوم ثودحو .برعلا ةميزه ةلمتحملا اهجئاتن

 ىلإ مهتجاحب برعلا ريكذتل رتوت ةلاح يف ةقطنملا ءاقبإ هسفن تقولا يف نوعسي

 نمو .نييليئارسالا عدر يف رصم رود ىلع ديكأتلا ناك انه نمو .تايفوسلا ةدعاسم

 نأ امك . دودحلا ىلع ةدشتحم ًايليئارسا ءاول رشع ينثا وأ ةيولأ ةرشع ركذ ناك انه

 ةنايخب ةقلعتملا مه مهتياعدب رثأتلل تايفوسلا نييعويشلا رارقلا باحصأ ليم

 ب يناطيربلا ءارزولا سلجم اهيمسي يتلا ةمسلا كلت .ةينويهصلا ردغو ةيلاربمإلا

 هلكشت تناك يذلا ديدهتلا ميخضت يف رود بعل دق «يجولويديألا فارحنالا»

 )07( .ايروسل ليئارسإ

 لقأ ةقيرطلا كلتب تايفوسلا فرصت هلجأ نم يذلا ببسلا نأ تبث ًاريخأو

 دعب ةرهاقلا ىلإ تاداسلا داع ذإ .نويرصملا اهيف در يتلا ةقيرطلا نم ةيمهأ
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 دجوف .رصانلا دبع تيب ىلإ روفلا ىلع عرسأو ويام نم رشع عبارلا ةليل فصتنم

 نع ىرخأ ليصافت تناكو .يتايفوسلا ريرقتلا ناثحبي رماع ريشملاو سيئرلا كانه

 يتايفوسلا ريفسلا قيرط نع ةيرصملا ةيجراخلا ةرازو تلصو دق يليئارسإلا دشحلا

 ةيرصملا تارباخملا سيئر ىلإ تلصوو (Dimitri Pojidaev) فيباديجوب يرتميد

 تلصو مث (KGB) ةيتايفوسلا تارباخملل يلحم ليمع قيرط نع رصن حالص

 :لوقت .قشمد نم -اهريغ لبق- ةلئامم ةلاسر

 .اهيطاتيحا مظعم تدشح دق ليئارسإ :ًالوأ نأ قوثوم ردصم نم انملع دقل»

 ططخي :ًاثلاثو .ءاول V0 ب ردقتو .ةيروسلا دودحلا ىلع اهتاوق مظعم تزكر :ايناثو

 اميف كلذو .يلظم لازنإ كلذ يف امب ةيروس ىلع قاطنلا عساو موجهب نويليئارسإلا

 «.(رايآ) gle ۲۲و ۱۵ نيب

 تادوشحلا دكؤت ةيفارغوتوف ًاروص ىأر هنا زازتعاب رماع ىعدا كلذك

 (0Y) .ةيليئارسإلا

 نأو كيشو وزغ ثودح عقوتب ةيروس تاءاعدا ةريخألا رهشألا يف تعاش دقل

 تاريذحتلا هذه لثم Jalas ناكمإب دعي مل هنكلو .روفلا ىلع اهلهاجت رصانلا دبع

duc gillةديدع ةيتايفوس رداصم نم  Leyهذه ىلإ رظنلا ىدلو .هسفن نيلمركلا اهيف  

 يف ةليمث ةحلسأ دوجو مدعو .ةيديدهتلا نيبارو لوكشإ تانايب ءوض ىلع تامولعملا

 .ةقيقحلا ةقلحب تكسمأ اهنأ تارباخملا تربتعا .يليئارسإلا يركسعلا ضارعتسالا

 موجه تابعشت ناثحبي ةليللا كلت نم ىقبت امم مظعألا ءزجلا رماعو رصان ىضقف
 ئاروطلا تاوق جارخإ كلذ يف امب .يرصملا درلا تالامتحاو .ايروس ىلع يليئارسإ

 ناكرألا ةئيه ةوعد اررق ًاحابص فصنلاو ةعباسلا ةعاسلا يفو .ءانيس نم ةيلودلا

 )08( .شيجلا فرصت نأشب مزاللا رارقلا اذختاو تاعاس عبرأ نوضغ يف ةماعلا

 ةيداصتقالا ةمزألا تأدب دقف .ةزعلاو ةماهشلا قلطنم نم ذختي نأ رارقلل ناك ام

 رهظو» ةينازيملا يف زجعلا مغر مخضتلاب مهبتر ترمتسا نيذلا شيجلا ىلع رهظت



Yeةتس  phiبرحلا نم  

 يفو -ةلماع ةرئاط لكل نيرايط ةينامث رفاوتي ناك- ةيندتملا ةنايصلا يف زجعلا اذه

 تناك ذإ .طقف ايلام نكي مل يركسعلا بيعلا نأ ديب .ًابيرقت تابيردتلا عيمج فاقيإ

 ىلع سيلو .ةيسايسلا طباورلا وأ ةيورسألا ةبارقلا ساسأ ىلع عزوت ايلعلا بصانملا

 مه نمم دمع نع نيسوؤرملا رايتخا متي ناك نيح يف .تازيملاو قاقحتسالا ساسأ

 ءالولا ناكو .ًايوق طابضلا نيب ءالولا نكي مل .مهتداقل ًاديدهت اولكشي اليك ءافكأ ريغ

 .ًافعض رثكأ دونجلا نيبو مهنيب

 رعشأ امئاد تنك» :ةيلودلا ئاروطلا تاوق نم (Rikhye) ياهكير لارنجلا لاق

 نم ريبك ددع ذخأ امدنع .ءانيس يف مهنع يلختلا مت نيذلا نييرصملا هاجت ىسألاب

 .«ةرهاقلا يف عوبسألا ةياهن يف ةليوط تازاجإ مهطابض

 تاوقلا نيب تالاصتا ماظن وأ نواعتلل راطإ كانه نكي مل يوينبلا ديعصلا ىلعو

 لصت نأ لبق ةعساو ةيرئاد أقرط كلست رماوألا تناكو .ةيرحبلاو ةيربلاو ةيوجلا

 يف لثمتي حاجنلا رايعم ناك .ةردابملا مدعتن ثيح .ناديملا يف دونجلا ىلإ

 .ءادألا يف سيلو ةيجويولديألا

 سادكأ انيدل» :ًالئاق نييرصملا نيلظملا حالس دئاق ليلخ معنملا دبع لارنجلا ىكش

 ةديج ةلاحب بتكلا تفصوو .ويلوي YY ةروث داجمأ لوح تاروشوربلاو بتكلا نم

 ناكو .ةدحولل ةيلاتقلا ةردقملا ديدحت ساسأ يه تناكو .رارمتساب hs) تناكو

 )00( .«مهعالو اورهظيل نميلا ىلإ مهعم اهوذخأ كلذ عمو .اهنم نورحسي طايضلا

 نمز ذنم ةتباثلا هتضراعم ززعت قرطب شيجلا بويع ىلع رصانلا دبع علطا

 ذإ .وه امك ايران لظ هباطخ نأ نم مغرلا ىلعف .ليئارسإ دض برح يأ ضوخل

 ديرن» :ًالئاق .ويام نم رشاعلا يف ةيردنكسإلا ةعماج يف قوقحلا ةيلك بالط نأمط

 ًادر ةسوملم ةوطخ ةيأ ذختي مل هنإف «اهدادرتساو نيطسلف ريرحت لجأ نم لتاقن نأ

 ىلإ رصم ريفس ناك امك .ناسين نم عباسلا يف ترج يتلا ةيوجلا كراعملا ىلع

 رصانلا دبع مازتلاب رارمتسالاب املع ناكيرمألا طيحي لماك ىفطصم نطنشاو
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 رظنلا ةداعإ يف ةبغار نطنشاو حبصت نأ ىلإ «ةجالثلا يف» ليئارسإ ةيضق ءاقبإب

 يف (Walt Rostow) وتسور تلوو بتك .رصم تادعاسمب ةقلعتملا اهتسايس يف

 عفدلا ةركف بحي دحأ نم ام نأ نيح يف» :اهيف لوقي .سيئرلا ىلإ ةيلخاد ةركذم
 دقو ..طسوألا قرشلا يف ةيصخش ىوقأ لظي رصانلا دبع نإف be صخش ءاوتحال

 ةيبرع - ةيليئارسإ ةكرعم هاجتاب نوعفدي نيذلا ةسارش رثكألا برعلا حامج حبك

 )01( .«ةمساح ةيثراك

 طغضت رصم يف ةيزاوم ةيركسع ةوق دوجو وه نويكيرمألا هفرعي نكي مل ام

 تالارنجلا نم ديدعلا ناك اذإ .ليئارسإ دض برح نش لجأ نم رارمتساب
 يرصملا شيجلا ىدل نإف .ةدوجوملا بويعلا نع رظنلا ضغب .هنأ نودقتعي

 قوفتلا نأو .عفادملاو تابابدلاو تارئاطلا نم ليئارسإ هكلمت ام فاعضأ فاعضأ

 داسفلا اهمعي يتلا ليئارسإ امأ .يبرعلا رصنلا نامضل فاك هدحو يددعلا

 اهاشخي ناك يتلا ةقحاسلا ةوقلا كلت دعت مل .يداصتقالا دوكرلاو يقالخألا

 دض اهمومجه يه أدبت نأ لبق اهبرض نم دب ال كلذل ؛موي تاذ نويرصملا

 يوجلا عافدلاو راذنإلا ماظن نإ» :باجعإب دومحم يقدص لاقو .ندرألاو ايروس

 تارئاطلا ددع ناك امهم هريمدتو داعم يوج موجه يأ فاشتكا ىلع رداق انيدل

 خيراوصلا ةلظم لضفبو die يتأت يذلا هاجتالا ناك امهمو .هيف ةكرتشملا

 ةروصب رماع ناك .ةقاعإ نود مدقتلا عيطتست ةيرصملا تاعردملا نإف ةيسورلا

 :ًالئاق ويام علطم يف رصانلا دبع ىلإ ريشملا بتك ذإ .هتقث يف ًاحيرص ةصاخ

 ًاضيأ ةرداق يه لب .بسحف ليئارسإ دص ىلع ةرداقب ةحلسملا انتاوق تسيل»

 اهطورش dia ضرفت ًاعقوم دطوت نأ رصم عيطتستو .ًاقرش هجوتلا ىلع

 (OV) .«ةينيطسلفلاو ةيبرعلا قوقحلا مارتحا ىلع ليئارسإ ربجتو ةيسايسلا

 ًامئاد هيراشتسم ركذي ناك يذلا رصانلا دبع ةيرصملا تاوقلل حيدملا اذه لثم وفي مل

 .كلذك ةدحتملا تايالولا براحت فوس لب ءاهدحو ليئارسإ براحت نل رصم نأب
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 ةرطيسلا ىلع ًارداق يرصملا شيجلا ناك اذإ ام دعي مل يرهوجلا لاؤسلا نكلو
 نع عافدلا يف لشف ام اذإ دمصيس رصانلا دبع مكح ناك اذإ ام لب .ليئارسإ ىلع

 يف ةيمدقتلا ةمظنألا عيمج رايهنا نمضيس ثعبلاب ALLY نإ .ىرخأ Bye ايروس
 ءاهتنا امبرو نميلاب ًارورمو قارعلا نم ًاءدب -ونيمدلا ةقيرط ىلع- اهلك ةقطنملا

 ةبيه نأو .اهنم ةدئاف ال رصمو ايروس نيب كرتشملا عافدلا ةدهاعم نأ تبث دقل

 رفشملا طخلا ربع لكيهل رصانلا دبع لاق .تايفوسلا ىدل تصلقت دق رصانلا دبع

 هجاوت اهسفن رصم دجت فوسو .ةيقرشلا ةهبجلا راهنت نأ نكمي» :امهبتكم نيب

 دبع ناكمإب دعي مل ليربإ نم عباسلا دعبو عومسلا دعب هنأل .«ءاهدحو ليئارسإ

 (0A) .« دهشملا ىلع جرفتي ايناج سلجي نأ رصانلا

 هريشمو سيئرلا نيب رتوتلاف .ةكرعملا ةدايقب رماعل دهعي نأ عيطتسي ال كلذ عمو

 دقف مظاعتت تناك نايصعلاو ةنتفلا نم رصانلا دبع ةيشخ نأ امبو .ايلاع لازام ناك

 .شيجلا يف pale ذوفن ىدم لوح تامولعم ردصم اونوكيل نيدعاقتم ًاطابض نّيع
 سيئر هنييعت رصانلا دبع ضرع ضفر مث .ةكرحلا هذه حبك pale ميكحلا دبع نكلو

 شيجلا يف pale ذوفن دادزا كلذ نم الدبو .شيجلا ةدايف نع هيلخت لباقم ءارزو

 .دومحم يقدص ةيوجلا تاوقلا ناكرأ سيئرو .ناردب سمش عافدلا ريزو نأ ةجردل

 .يزوف .ةماعلا ناكرألا ةئيه سيئر دييحت اعاطتسا pale ميكحلا دبع يتعينص

 يف ةمزألا دعاصت لالغتسا ديري هنأب ديفت تاراشإ رماع ىدبأ .رصانلا دبعل يلاوملا

 (09) .ةديجم ةرفظم ةكرعم يف شيجلل هتدايق لضفب رثكأ هتناكم عفرل لامشلا

 ةقطنملا يف ةردابملا مامزو .نطولا يف هتازايتما ةداعتساو .كلذ عنم رصانلا دبع ىعس

 .ليئارسإ دض مهنع عفادم ريخ -ايروس الو رماع سيلو- وه هنأ برعلل تبثيل

 ايلعلا ةدايقلا رقم يف .ررقم وه امك .ةيرصملا ةماعلا ناكرألا ةئيه تعمتجا

 ءاوللا ةيركسعلا تارباخملا سيئر ىرجأ .رماع ريشملا ةياعرب ١١.٠١ ةعاسلا يف
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 ةيروسو ةيتايفوس رداصم نم اهوقلت يتلا تامولعملل ًاحسم قداص دمحأ دمحم

 مايق لامتحاو ةيروسلا دودحلا ىلع ةيليئارسإلا دوشحلاب قلعتي اميف ةينانبلو

 مامزي pale ذخأ مث .ويام ١٣و Won ام تقو يف اهيلع موجهب ليئارسإ

 بهأت ةلاح يف ةهبجلا ىلع دونجلاو هلك وجلا حالس عضوب رمأو .عامتجالا

 نأ يغبني هنإ :لاقو .ةيلعفلا ةمدخلاب قاحتلالل طايتحالا يعدتساو .ىوصق

 يف ةعاس نيعيسو نيتنثا ىلإ نيعبرأو نامث نيب حوارتت ةرتف لالخ شيجلا مدقتي

 نوكي نأ يغبنيو .«رهاقلا» ةطخ نم طوطخ ةثالث ىلع عقاوم ذخأيو ءانيس

 ناك ءانثألا هذه يفو . دعبتست WS ةيموجهلا تايلمعلا Lei .ايعافد راشتنالا

 نأ نييروسلا ةداقلا نئمطيل قشمد ىلإ ةعرسلا حانج ىلع pales يزوف لارنجلا

 يليئارسإلا وجلا حالس ريمدتل» ,تاناكمإ نم اهيدل ام JS لاتقلل ةزهاج رصم

 (Vs) .«ليئارسإ يضارأ لالتحاو

 ناديم يف رصانلا دبع ناك .عضولا سردت ناكرألا ةئيه تناك نيح يفو

 نوؤشلا يف هيراشتسم سيئر يزوف دمحم روتكدلا بتكم يف .ريرحتلا

 يأ يف سيئرلا ىلإ لوصولا ةيناكمإب عتمتي .تاداسلاك يزوف ناك .ةيجراخلا

 ديعل) قوثوملا ليمعلا» ب ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو بتكم هفصوو .تفو

 نم تاسايس ةغايص نقتي ..ةيهادلا يسامولبدلاو ريدقلا ضوافملاو .(رصانلا

 ًاساسح هنوثحبي يذلا عوضوملا .GIS ًالادتعا تارابعلا رثكأب ةظاظف رثكأ مه

 نم مغرلا ىلع ذإ .ءانيس نم ةيلودلا ئراوطلا تاوق ءالجإ لامتحا وهو .ًادج

 لقأ رصانلا دبع ناك .اهلك ءانيس نم اهلمكأب اهجارخإ ىلع هرارصإو pole ددشت
 دبع ةبغر مدع نم ًاقالطنا امبرو .هل ةسامح لقأو عوضوملا اذه يف ةحارص

 لاح يف ًالامتحا ليئارسإ فادهأ رثكأ دعت يتلا- ةزغ نع عافدلا يف رصانلا

 .ءانيس يف ةمزأب ايروس يف ةمزألا نع ةضاعتسالا هتبغر مدع نم وأ -برح بوشن

 .خيشلا مرش ىلإ هتاوق ةداعإ ديري ال رصانلا دبع ناك



 نفسلا ةيؤر اوليقي نل مهنإف ةقطنملا كلت ىلإ اوداع اذإ نييرصملا دونجلا نأل كلذ

 .ةيناث قئاضملا قالغإ نم دب ال هنأ ينعي اذهو .مهنيعأ مامأ ناريت ربعت ةيليئارسإلا

 .رصم ىلإ ةبرض هيجوتب كلذ ىلع درتس ليئارسإ نإف يلاتلابو

 ةقلطملا ةطلسلا كلمي رصانلا دبع نأ دكؤت قئاثو نم هيدل امب ًادعتسم يزوف ناك

 ةيعمجلا لبق نم رمألل ةقباس ةعجارم ىلإ ةجاحلا نود ةيلودلا ئاروطلا تاوق درطل
 نأب ًاحارتقا يزوف مدق .كلذ نع ًالضف .نمألا سلجم نم وأ ةدحتملا ممألل ةيمومعلا

 ةزغ ىلإ رصم دودح نع عوجرلاب ةيلودلا ئاروطلا تاوقل ًارمأ رصانلا دبع ردصي

 (Rikhye) ياهكير لارنجلا ىلإ نأشلا اذهب تاميلعتلا هجوت نأ نكميو .خيشلا مرشو
 تاوق ةعيبط ىلع تدكأ دق رصم نوكت اذهبو .تناتوي ىلإ اهيهيجوت نم ًالدب

 هذه تثدحأ .ةينوناقلا اهتعيبط ىلع ديكوتلا نم الدب ةيلمعلا ةيلودلا ئاروطلا
 تّلد دقو .حاجنلا نم ًاقثاو ناكو .رصانلا دبع ىدل ًانسح ًاعابطنا تاشقانملا

 ئراوطلا تاوق يف نيتكراشم نيتلود ربكأ ايفالسوغويو دنهلا عم ةقبسملا هتالاصتا

 (VV) .تاوقلا عيضوت ةداعإ ىلع نوقفاوي فوس مهنأ تناتوي عمو .ةيلودلا

 ةعجارمب رصانلا دبع ماق (Rikhye) ياهكير ىلإ ةلاسر يزوف sel نيح يف
 نمو رابكلا نيلوؤسملا نم ددع عم تارواشم ءارجإو ةماعلا ناكرألا ةئيه تارارق

 نإ امو (Zakariya Muhieddin) نيدلا ييحم ايركز .ةيروهمجلا سيئر بئان مهنيب

 ئراوط ةلاح تنلعأ ذإ .نيفنتلا ىلإ اهقيرط تذخأ دق ةطخلا تناك ىتح رصعلا لح

 ىلإ ةحونمملا جورخلا تاريشأت تلّطَعو .ةطرشلاو دونجلا تازاجإ تيغلأو :ةيموق
 تاءارجإلا هذه نأ ديب .ةماعلا ينابملاو روسجلا ىلع ةسارحلا تفعوضو .بالطلا

 ةو حلاو :ةيليئارشألا- ةيزوسلا !Bgl طوطخ ىلع رتوتلاب» ب تللع يتلا

 «ايروس ةمجاهمل ةينلعلا اهبلاطمو ليئارسإ تاديدهتو .ةلئاهلا ةيليئارسإلا ةيركسعلا
 فالآ راس ذإ .ةرهاقلا ربعي ناك يذلا شيجلا بكومل يوناث ضرع ىوس نكت مل
 نيرام .رهظلا دعب ۲.۳١ ةعاسلا نم ًاءدب ةنيدملا زكرم ربع بكوم يف دونجلا
 تاميلعت ردصأ دق ريشملا ناكو . ًايصخش pole فارشإ تحت .ةيكيرمألا ةرافسلاب



 1۵0 تازفحملا

 ةيسايسلا تاروطتلا لكل نيظقي اونوكي نأ ىلع مهثحي شيجلا ةداقل ةيرسلا ةياغ يف
 تابا otal SDL قامزلاو يشاتكا ناكل نري نأ لح نم ة جا اهتم
 .«ةججاأن ةيركسع

 طباضلاو ةسداسلا ةقرفلا يف تالاصتالا طباض .سيمخ دمحأ دمحم لاق

 jæ» قلع اًهاوف تعمجت» :ةمسوأ ىلع لصاحلاو نميلا برح يف سرمتملا

 ةمزاللا تاطايتحالا ذاختا نودبو .دادعإ نودب انكرحت .ةهيجلا وحن تهجتاو

 :هلوقب ناكرألا ةئيه تايلمع سيئر .يضاقلا رونأ قيرفلا دهشو .ةيركسع ةروانمل

 .ىلعألا دئاقلا نم ةرشابم شيجلا ىلإ تردص ىتلا رماوألاب انتدايق ملعت مل»

 نود :ءاتيس ىلإ ةلماك قرفب ةرمتسمو ةضقانتم رماوأ تعفد نيح يف -بيسلا

 (AY) .«ةيجيتارتسا فادهأ وأ طيطخت

 اوللبتو .نيقيض نيقيرط تعطق نأ دعب سيوسلا ةانق ىلإ قرفلا كلت تلصو ًاريخأو

 تناك يتلا روبعلا براوق دونجلا رداص كانهو .عيبرلا لصف رخاوأ رطم نم لباوب

 .ءانيس يف اورشتناو ةانقلا وربعو .نؤملاب ةيلودلا ئراوطلا تاوق ديوزتل مدختست

 يرصملا شيجلا مدقت متل .روفلا ىلع ليئارسإ ةمجاهم يونت رصم تناك ولف
 ةلاسر هاربتعاو .ًاينلع كرحتلا ناك .كلذ نم ًالدب .نكلو .ليللا حنج تحتو ءودهب

 اهنكلو .ةيناودع اياون رصمل سيل نأ» :ينعت ليئارسإ ىلإ رصانلا دبع نم ةجودزم
 ةلاسرلا هذه نكلو .ايروس ىلع يليئارسإ ءادتعا يأ لمحتت نل هسفن تقولا يف

 نأ يغبني ام نأشب ةددحم تاميلعت نودب اوكرت مهنأل ةيرصملا تادايقلا ترّيَح اهسفن

 ءانيس ىلإ تعفدو ةرهاقلا نم انتاوق تبحس» :يزوف لارنجلا لاق . ءانيس يف هولعفي

 «؟انتمهم يه ام» :وه لاؤس زرب مث .ًادبأ لبق نم تئشنأ دق نكت مل عمجت عقاوم ىلإ

 دومحم تامولعم نكت مل ثيح ةيرصملا ةيجراخلا ةرازو يف تحرط ةلثامم ةلثسأ

 كانه نكت مل .لقأ لب .نييركسعلا هنارقأ ىدل ةرفاوتملا تامولعملا نم رثكأب ضاير

 .فحصلا يف نويسامولبدلا هأرق ام ىوس تامييقت الو .تاركذم



v4ةتس  aliبرحلا نم  

 مدع هيلع ادب دق نوكي هنإف .ىضوفلا هذهل اكردم رصانلا دبع ناك اذإف

 رثكأ دوجو مغر .ةلئاه ةوق تلاز ام اهنأ رصم نالعإب لثمتملا فدهلا نإ ذإ .جاعزنالا

 دحأ .يربص ىلع دهش .ةلهذم ةروصب ققحت دق نميلا يف يدنج 05٠.٠٠١ نم

 نميلا يف ةدوجوملا تاوقلا نإ» :هلوقب .رصانلا دبع ةيشاح يف ةيوقلا تايصخشلا

 كلذكو .رصم يف اهلك ةسيئرلا ةعردملا انتادحوف .ةصاخ ةروصب ةمهم تسيل

 درتسيو نييليئارسإلا عدري امبر راهنلا حضو يف شيجلا ريس نإ .«يوجلا انحالس

 قالطإ ىلإ رطضي نأ نود ةياعدلا برح يف رصانلا دبع زوفي فوس ذإ.رصم ءايربك

 (AT) .دحاو يران رايع

 نيبارو لوكشإ ىدل نكي مل ذإ .ليلد يأ ليئارسإ یدل نكي ملو هلك كلذ ثدح

 نيخاف وشتيب ءارزولا سيئر ىقتلا .ايروس دض تايدهت دوجوب تايفوسلا

(Chuvakhin)ال يليئارسإلا عافدلا شيج نأ .قباسلا يف هل دكأ امك .هل دكأو  

 ais ةيلامشلا دودحلا يف ةيشيتفت ةلوجب موقيل هاعدو .قشمد لالتحال ططخي

 نإف - ةبرع ٠.٠٠١ .يدنج ٠٠.٠٠١ يلاوح يأ - ءاول VY كانه دشتحي ناك اذإف

 هكفلا .روكملا ردصلا اذ رقشألا نيخافوشت نكلو .كش الب اهاري فوس ريفسلا

 سيلو ةيتايفوسلا قئاقحلا لاصيإ يه هتفيظو نإ :ًالئاق ةطاسبب باجأ .فيطللا
 لخدتلا هنم بلطو .لامشلا ةرايزل نيترم يتايفوسلا ريفسلا يعدو .اهيف قيقدتلا

 (-Arye Le يفافيل هييرأ عم هل ثيدح يف نيخافوشت لاق امدنعو .ةمزألا بارتقاب

(vaviاولانت نأ مكيلع» :ةيحراخلا ةرازول ماعلا ريدملا  blaeعم مكفلاحت ىلع  

 يف دحأ رعشي مل «رمحألا رحبلا ىلع لوصولا نودقفت فوس مكنإو .ةيلايربمإلا

 (14) .رعذ يأب سدقلا

 ةيتايفوسلا تاريذحتلا هذه تناك اذإ اميف ريكفتلا نع نويليئارسإلا فكي ملو

 ىلع ءانب رصانلا ديع فرصتيس له .كلذك ناك نإو .رصم ىلإ تلصو دق اهتاذ



 انفي تازفحملا

 بجومبو .نييكيرمألا نم ليئارسإ اهتقلت يتلا ريراقتلا عيمج ىلع ءانبو .ال مأ كلذ

 مل هنإ ىتحو .ءامدلا ةقارإب امتهم رصانلا دبع نكي مل ؟ةيتارباخملا اهتزهجأ ريراقت

 يرصملا ميعزلا لظ كلذ نم رثكأ لب .لبقتسملا يف ةيملس ةيوست مامأ بابلا قلغي

 -ةيندرألا ًاصوصخو- ةيبرعلا ةياعدلاب هبآ ريغ ةيلودلا ئراوطلا تاوق دوجو معدي
 ماعلا مايأ ذنم لاتقلا يف رصم ةبغر ميقت ليئارسإ تأدب .معدلا اذه دض ةهجوملا

 ايرطضم ناك يرصملا داصتقالا نأ امبو .ةيبرعلا ممقلا تاعامتجاو ةمتاقلا 0

 ام اذإ ًاقمحأ نوكيس رصانلا دبع نإف .تقحس دق ةيبرعلا ةدحولاو .طوبه يفو

 يفو .يكيرمألا سداسلا لوطسألاو اسنرف اهمعدت يتلا ليئارسإ يدحت ىلع مدقأ

 Gam دق هنأ رصانلا دبع رعش اذإ طقف .بشنت نأ برحلل نكمي .نييليئارسإلا رظن

 ةمزأ ليئارسإب تملأ ام اذإو .يليئارسإلا عافدلا شيج ىلع يركسعلا هقوفت

 )10( . ًادبأ LEL نل نارمأ امهو .ملاعلا نع تلزعو .ةيداصتقا

 سفاتتو .ةيبرعلا - ةيبرعلا ةثيبلل اكردم ناك . دكأتم ريغ .لوكشإ يقب .كلذ عمو

 فوخلاو سفنلاب ةقثلا نم جيزملاب اهيلع دري ناكو .ليئارسإب ةطيحملا ىمظعلا ىوقلا

 يذلا هباطخ يف لاق 148 اذكهو .ةرجفتم ةئيبلا كلت لعج يذلا نيجلاو روهتلاو

 ..تباثلا فقوملاو .مزحلا» :ًاحجبتم .ويام ٠١ يف ىركذلا مويب لافتحالا يف هاقلأ

 لاتق يف انمامأ دومصلا ىلع اوردقي نل مهنأب انناريج كاردإ اززع ناذللا امه

 هذه لثم خيرات نوثجريو ..هجول ًاهجو مادص يأ نع مويلا نوعجارتي مهنإ» فوشكم

 ماباملا بزح ةدايق ىلإ باطخ يف كلذ دعب هنكلو .« ديعبلا لبقتسملا ىلإ ةهجاوملا

 امبر اهنإف .مويلا ىتح حجنت مل نإ .ةوادعب نوطاحم اننإ» :ًالئاق هسفن وه مهرذح

 نكلو ..نيرطش ىلإ نآلا روطشم يبرعلا ملاعلا نأ ملعن اننإ .دغ دعب وأ ًادغ حجنت
 (VA) .«ريغتت نأ نكمي رومألا





we 

aa il 

(gabe) رايآ يف ناعوبسأ 

 .نييبرفلا ءارفسلا ةعطاقمو ةيبرعلا لودلاو ةدحتملا ممألا تانادإ ةهجاوم يف

 نيرشعو تس ىلإ يركسعلا ضرعلا Gadd دقف .اهتيلالقتسا ىلع ليئارسإ تدكأ
 لينولوكلا هفصوو .تابكرملا نم ليلق ددعو .يدنج ١7٠١ ةكراشمو .طقف ةقيقد

 ضيفخت لوكشإ رارق راثأ دقل «ةفاشك ةريسم» هنأب ًارخاس (Lior) رويل

 نويروغ نب نم صخألا ىلعو .هموصخ نم ًاريرم Laas نكمم ردق رثكأ تالافتحالا
 جرفتم 7٠٠٠٠٠١ جرخ كلذ عمو .يملاعلا طغضلا ىلإ عايصنالاب همهتا يذلا

 نسضوكس) ربكملا ليج ةف ىلع خم ةفلاخلا اضم واذ ةمحت تحت ودخل

.(«Scopus»ءانيس ىلإ نوقفدتي نييرصملا دونجلا نم فالآ دوجوب يردي نكي ملو  

 .نيلفتحملا نم ةلق ىوس دالبلا بونج

 ءاسم يف نيبار ىلإ ةيبرغ ءابنأ تالاكو نم دشحلا نع ةراتخم ريراقت تلصو

 روضحل نادعُي امهاتجوزو لوكشإو ناك ثيح ءارزولا سيئر بتكم يف قباسلا مويلا
 .رواجملا ةيربعلا ةعماجلا داتسا يف ناجرهم

 ًامرغم ناك رصانلا دبع نأب نيبار ركذ ذإ .ًأطبضنم يلوألا لوكشإ لعف در ناك
 ةردابم (Retama) اماتير ةيلمع نآلا ديعي .لاوحألا أوسأ يف ig .تاضارعتسالاب

 موهفملا اذه ىلع نيبار قفاو VAT ماعلا يف ءانيس حيلست ةداعإ يف ةئجافملا رصم

 ديعصتو .ةيلامشلا دودحلا ىلع ةيزازفتسالا تاكرحتلا عيمج عنمب هرماوأ ردصأو

 داتسا ىلإ لوكشإو نيبار بهذو .عوضوملا طقسأ مث .بونجلا يف عالطتسالا تايرود



 برحلا نم مايأ ةتس ركل

 ةينغأ ىلإو .ةباقرلل تعضخ يتلا نامرتلأ ناتان ةديصق ىلإ اعمتسيل ةيربعلا ةعماجلا

 تدغ يتلا «برلا سدق» اهناونع (Naomi shemer) رميشت يموعن اهفلأ ةديدج

 .ًاينطو اديشن

 .هيلع رهاظلا ءودهلا لك مغر .ًاقلق ناك ءارزولا سيئر نأ ديب

 تيب يف لايقتسا لفح ءانثأ ءاسملا ةليط بونجلاب ةقلعتملا ريراقتلا لوصو رمتسا

 ذخأت ةيرصملا تاوقلا تناك (Miles sherover). رفوريش زليام يلليوزنفلا رينويلملا

 ىلإ يزوف راطو .نييليئارسإلا ىدل Lela ةفورعملا «رهاقلا» ةطخ gag اهعقاوم
 (Anvil) نادنسلا طوطخ لوط ىلع ةرشتنم يليئارسإلا عافدلا تاوق تناك .قشمد

 لبق قبسم راذنإ دوجو ضرتفت ةطخلا تناكو- ةهبج ةيأ نم وزغ يأ ثاثتجال ةزهاج

 ميريم هتجوز هتلأس امدنعو .هثودح نم ًاقثاو لوكشإ نكي مل ام كلذ -ةعاس ۸

(Miriam)اهباجأ .ديدشلا هقلق ببس نع  Vin؟بشنتس ًابرح نأ نيرت .. 

 كلملا قدنف يف امهو نيبار ىلإ لوكشإ عمتسا ذإ .يلاتلا مويلا يف هقلق دعاصت

 يف ةريغصلا ةعردملا ةيليئارسإلا تادحولا زيزعت حرتقي وهو .ضرعلا راظتناب دواد

 .طايتحالا نم نيعءاول وأ ءاول ءاعدتساو .دودحلا ةقطنم ميغلتو .بقنلا

 يف ةرم هاقتلا دقف .رصانلا دبع نم ًادج ًارذحو .فقوملا ةقدل اكردم نيبار ناك

 دونجلا باحسنا ىلع ضوافتلا يف نيبار دعاس امدنع 1944 ماعلا برح ةياهن

 وه يسيئرلا انودع» :يلبقتسملا رصم سيئر هل لاق .بقنلا نم نيرصاحملا نييرصملا
 طباضلا يف رثأو .«متكلتاقم نم ًالدب ةيرامعتسالا ةوقلا لتاقن نأ يغبنيف .. ايناطيرب

 صخش هنأ نيبت ةطلسلا رصانلا ديع ملتسا امدنع كلذ عمو .باشلا يليئارسإلا

 .أوسألل دعتسي نأ نيبار ىلع ناكف .هكولسب بنتلا نكمي ال دينع

 نييرصملا ىدل ًاعابطنا كلذب نيثدحم- درلاب مقن مل نإ :دعب اميف نيبار لاق

Lit,سسأ ىلع موجهلل ةصرف انحتأ دق نوكن -اهنع نيضار وأ مهتاكرحتب ملعن ال  
 برعلا فواخم ريثن اننإف هيف غلابم درب انمق ام اذإ .ىرخأ ةهج نمو .ةميزهلا نم



 لف ةمزألا

 نأ لوكشإ رعش .«اهديرن ال ةلماش bye لعشن يلاتلابو نييناودع اننوك نم
 ةجردلا نم رافنتسا ىلع قفاو هنأ نيح يفف .ًاعادخ رثكأ ودبي يناثلا ويرانيسلا

 ضفر هنإف .بونجلا ىلإ ةعردملا تاعومجملا نم ددع لقن ىلعو .شيجلل ىلوألا
 .هدشحو طايتحالا رافنتسا

 ةيتاروت ةقباسم ءارجإ ءانثأ يف مويلا كلذ ةيقب لاوط ءانيس نم درت ءابنألا تلظ

 ناتقرف تكرحت» :ًالئاق لوكشإ نيبار ربخأ .وجلا حالسل لافتحا روضحو .ةيموق
 (Bir هناسح ريبو (Jabal Libni) ينبل لبج يف نيتنصحم نيتقطنم ىلإ ناتيرصم

(Hasanaنأ وه ديحولا نسحلا أينلاو .«ًامظنمو طيطختلا ديج مدقتلا ناكو  

 نيبار ناك . دعب ةرهاقلا رداغت مل تناك .ةيرصملا قرفلا لضفأ .ةعبارلا ةعردملا ةقرفلا

 -مييقتلا اذه نطنشاو تدكأو- طقف ةيضارعتسا تناك رصم ةروانم نأ نم أدكاتم

 عجش ول اذام لءاستف . Lala لظ هنكلو .كلذ ىلع لوكشإ قفاو .رذحلاب تحصنو

 عفد ول اذام !؟نييباهرإلا نم ديزملا قالطإ ىلع نييروسلا اذه رصانلا دبع كرحت

 )١( .؟ناريت قئاضم قالغإ ىلإ رصانلا دبع نويروسلا

 نويليئارسإلا نويسامولبدلا ناك نيح يف ةلئسألا هذه يف ركفي ءارزولا سيئر ناك

 ةرازو- اهباوبأ اوفرطو الإ رصانلا دبع ىلإ ةانف اوكرتي مل ذإ Gling مدق ىلع نولمعي

 رصانلا دبع ةنأمطل -تناتوي ىتحو .ةيناطيربلا ةيجراخلا ةارزوو .ةيكيرمألا ةيجراخلا

 سيئر يعدو .ةيروس ةعدخ نم هريذحتلو .برح ضوخل ةين ةيأ ليئارسإل سيل نأ

 ةلوجب موقيل -(000 (Bull لوب دوأ- ةدحتملا ممألل نيعباتلا نييلودلا نيبقارملا ةئيه

 هسفن تقولا يفو .يليئارسإلا عافدلا شيجل دوشح دوجو مدع نم دكأتيو لامشلا يف

 ةيرصملا تاكرحتلا ةروطخ حضوت نأ جراخلا يف ةيليئارسإلا تاثعبلل تاميلعت تيطعأ

 عم تالاصتالا ديدجت (Mair Amit) تيمأ ريئم داسوملا سيئر لواح .ةفيضملا نادلبلل

 ةندهلا ةنجل يف طابترا طباض موي تاذ ناك يذلا ؛ليلخ دومحم نيدلا ape لارنجلا

 املع اوطيحأو نينانبللاب أرس لاصتالا ىرج امك .ةكرتشملا ةيليئارسإلا - ةيرصملا

 (Y) .نييئادفلا تامجه ترمتسا اذإ لمتحملا بيهرلا راجفنالا ةروطخب



 برحلا نم ali ةتس ۱۲

 ءاعدتسا نع ًاليدب نوكت نأ نكمي ال تاوطخلا هذه ye bi ob نيبار حضوأ
 ةاشملا مدقت ءاثأ يف ةجهتبم ةيرصملا ةعاذإلا تلاق .لقألا ىلع طايتحالا ضعب

 رصانلا دبع ثحو .«برحلل دادعتسا متأ ىلع انتاوق» :ةديازتم دادعأب نييرصملا

 ايثار .ةيبرعلا دالبلا ءاحنأ عيمج يف نزح موي وهو - نيطسلف موي لوح نايب يف

 ةيئاهنلا ةكرعملل انسفنأ دعت نأ انيجاو نم .ةوخإلا اهيأ» : ًالئاق .ليئارسإ لالقتسا

 ناكو .برحلا ديري ناك رصانلا دبع نأ قدصي مل نيبار نأ نيح يف .«نيطسلف يف

 برعلا هيف رعشي يذلا دحلا ىلإ ةيليئارسإلا عدرلا ةوف مطحي ثيحب مظاعتي مخزلا

 (Y) .موجهلا نش يف رارحأ مهنأب

 تناك .ويام VV و6١ نيتليل نيب ةعرسب مظاعتي ذخأ دق رطخلا كلذ نأ ادب

 ةقرفلا دشح يه يرصملا دشحلل ةيلوألا يليئارسإلا عافدلا شيج تاريدقت

 لجر ٠٠٠٠٠١ و ءانيس يف اوزكرمت يرصم يدنج ٠١.٠٠١ ىلإ ةفاضإلاب ةسماخلا

 . فاعضأ ةثالث دادعألا تزفق مث .ةزغ يف نيدوجوملا ينيطسلفلا ريرحتلا شيج نم

 ةسداسلا ةعردملا ةقرفلا نكت ملو .ةانقلا .ةاشم .ةعباسلاو ةيناثلا ناتقرفلا تربع ذإ

 يقدص ءاوللا ةدايقب ةعبارلا ةقرفلا روبع تاكرحتلا زربأ نمو .اهءارو اهنع ةديعب

 هذه نم ةدحو لك (Bir al- thamada). ادامثلا ريب يف اهزكرمتو ةانقلا لوغلا

 Too -T- زارط نم ةبايد ٠٠١ يلاوحو .يدنج ١١.٠٠١ نم فلأتت تناك تادحولا

 تانواه .تارزتواه :ةيسورلا ةيعفدملا نم ةلسلسو .ةحفصم دونج ةلقان ٠٠٠و ٤.

 ىلإ ةفاضإلاب ٠٠١-517 زارط نم عردلل ةداضم عفادم .اشويتاك خيراوص .ةليقت

 -ةماس تازاغ فئاذقو ةلتاقملا 7١ غيم-1١ غيم تارثاطو ةريخذلا نم ةلئاه تايمك

 )٤( .يليئارسإلا عافدلا شيج دقتعي امك

 تاعردملا زكرمت عم ايعافد لازام هنأ مغر .يرصملا راشتنالا نإ ذإ .نيبار راتحا

 لقنو .ةعبارلا ةقرفلا كرحت نأ امك .ةيضارعتسا ةوق درجم دودح قاف دق .دونجلاو

 دعتسي ودعلا نأ ينعي .ادام اثلاريي ةدعاق ىلإ .مامألا ىلإ ةليقثلا لبانقلا تافذاق

 ًاهجوت ماعلا ةرهاقلا هجوت ناك .يوونلا ةنوميد لعافم فصقل وأ بقنلا وزغل



 ۳ ةمزألا

 اهسفن ليئارسإ نإف ًاران ةقطنملا لعشت نأ نآلا ليئارسإ تلواح ام اذإ .ًايناودع
 هذه لثمو» .ةيرصنعلا ةيناودعلا ةدعاقلا هذه ةياهن ةبلاج Lill هذه يف ايلك رمدتس

 تركذو «ليئارسإ ةلازإب الإ ريرحتلا برح يهتنت نل» :«قشمد يف تددرت ةمغنلا
 ةاهاضم عيطتست Y ليئارسإ نأ ولو .كلذك نومدقتي اوناك نييروس ًادونج نأ ريراقتلا
 عافدلا شيج يديأ تناك .يرصملا دشحلا ةاهاضمل اهتيلهأ تابثإ نودب مهدشح

 .ءاشت تقو يأ يف موجه نش عيطتست حتفف :ةديقم يليئارسإلا

 ًاعضو ليئارسإ هجاوت» :ويام VV يف يليئارسإلا شيجلا ناكرأ ةئيهل نيبار لاق

 يف هطروت لاعفأ دودرب موقي لب - Lagi ءيشب ردابي Y رصانلا دبعف .ًاديدج
 ةيبونجلا دودحلا ىلإ تاوق لقن نم دب ال ناك .«نميلا يف هل ثدح امك .تالاكشإ

 تحتو ءودهب كلذ متي نأ بجي نكلو .ةنوميد لعافم لوح ةيوجلا تاعافدلا زيزعتو

 لفح يف هاقتلا امدنع دعب اميف لوكشإ نيبار اجرو .نكمأ نإ .ليللا مالظ حنج
 يلاوح يأ .لقألا ىلع نيءاول يعدتسي نأ .ىوتسملا ةعيفر ةيقيرفإ ةيصخشل لابقتسا

 يأ نع ماجحإلا ةرورضب نيبار حصنو .ضضم ىلع لوكشإ قفاو .لجر ٠

 ةظحللا GY «تاريذحتلاو تاديدهتلاب معفم عوبسألا اذه» :ًالئاق .يزازفتسا فرصت

 ًاعيمج انل ًاحضاو ناك» :ًالئاق هتاركذم يف رويل لينولوكلا بتك امك .ةمساح تناك

 )0( .«ةعرقلا تيقلأ دقف .اهيف ةعجر ال ةطقن ىلإ انلصو اننأ

 نمو .ليئارسإ ىلع برح لاعشإب نوددهي رصم عم مهعارص يف نويروسلا ناك

 قلطي حالسلا ةعوزنملا قطانملا يف اهدوجو ديكأتب ليئارسإ ددرت امدنع .مث

 اذهو .يماقتنا لمعب مايقلل ليئارسإ زفتست يتلا نييئادفلا تامجهل نانعلا نويروسلا

 تاوقلا بلج يذلا بيرغلا دشحلا ناك اذكهو .ًاوزغ :رصمل تايفوسلا لاق امك .ينعي

 ثادحألا نم ةلسلس اهرودب دلوتس ةجيتنلا كلت نإف كلذ عمو .ءانيس ىلإ ةيرصملا

 فيكو اهنوعضوي نيأ :تاوقلا هذهب هنولعفيس ام يف نوركفي نييرصملا ةداقلا نأ املاط

 .دبألا ىلإ ءانيس يف ىقبتس لهو .اهيلع نورطيسي



 برحلا نم مايآ ةتس قيل

 ةيميداكألا سأر ىلع .اينوناق تمزتملا .مراصلا يزوف دمحم لارنجلا ناك

 يف هليمز ناك يذلا رصانلا دبع هنيعي نأ لبق اماع ١١ ةدمل ةيرصملا ةيركسعلا

 ردقب هتعارب ىلإ ًادنتسم نييعتلا اذه نكي مل .ةماعلا ناكرألا ةئيهل ًاسيثر ةساردلا

 دحلل -ةفيعض اهنأ ولو- ةليسو هيف ىأر يذلا سيئرلل تباثلا هئالوب ةقالع هل ناك ام

 يف اهلصو يتلا قشمد ىلإ يزوف لسريل رصانلا دبع اهسفن ةقثلا هذه تزفح

 لب .نييليئارسإلا ببسب سيل - ديدش ناجيه ةلاح يف ةمصاعلا دجوف .ويام 4

 ةعراسم نم مغرلا ىلعو .«خيراتلا فحتم يف ةطنحم ةيمد ىوس هللا سيل» :اهبتاك

 اهبتاك ىلع مكحو .ةيلايربمإ ةرماؤم هنأب رمألا فصوو كلذ راكنتسا ىلإ ماظنلا

 .عراوشلا ىلإ اوجرخ جتحم ٠١.٠٠٠ نإف .ةايحلا ىدم نجسلاب

 ةعومجم ىف ةسفانتملا ةحنجألا نيب ةددجتملا تارتوتلا نايلغلا اذه مقاف اممو

 .مهتاكلتممل ةموكحلا ةرداصم نم راجتلا ءايتسا مظاعتو .ةطلسلا

 :ًالئاق قلعو ًارخاس ثادحألا بقاري (Smythe) ىثيمس ىكيرمألا ريفسلا ناكو

 (1) .«ةيلاحلا ايروس يف عمتجملا تامس نم ةمس دعي .يجراخ

 شيجلل ةيداع ريغ تاكرحت ىلع ليلد وه يزوف هدجي مل دحاو رمأ كانه

 ةقيقد ةروصب اسردو يناديوس دمحأ يروسلا ناكرألا سيئر عم ىقتلا .يليئارسإلا

 ةقطنملا حسمب ald مث .قباسلا مويلا يف دودحلا ةقطنمل تطقتلا يتلا ةيوجلا روصلا

 .ةصاخ ةرئاط نتم ىلع هسفنب

 ىتح .ناكم يأ يف يليئارسإلا عافدلا شيجل دوشح دوجو ىلع لدي ام دهاشي مل

 . ًارفنتسم نكي مل يروسلا شيجلا نإ



 ۱۳0 ةمزألا

 دوشح ال .كانه ءيش ال» :رصانلا دبع سيئرلا ىلإ هدجو امب ًاريرقت يروف مدق
 ةيركسعلا تارباخملا سيئر نم لثامم ريرقت سيئرلل لصوو» .«ءيش ال .ةيركسع
 نيليئارسإلا برعلا نم ًاددع لسرأ يذلا قداص دمحأ دمحم قيرفلا .ةيرصملا

 ةيركسع دوشح دجوت ال» :ًالئاق قداص صلختساو .يلامشلا ليلجلا فاكشتسال

 .«دوشحلا هذه لثمل يجيتارتسا وا يكيتكت ليلعت يأ كانه سيلو .كانه

 هذه (CIA) ةيكيرمألا ةيزكرملا تارباخملاو ةرهاقلا يف ةيكيرمألا ةرافسلا تدبأ

 كشو ىلع تناك ليئارسإ نأ دحأ قدصي مل بناجألا نيبقارملا نيب نمو .جئانتلا

 ةيأ نع OM ىتح ريراقت انيدل سيل» :لاق يذلا (Bull) لب لارنجلا ىوس وزغب مايقلا
 ةدحاو ةقطنم يف اهتاوق لك دشحت ال ليئارسإ نأ ديب :«ًارذحم فدرأ هنكلو .«دوشح

 (V) .«موجهب موقت يكل

 لضف كلذ عمو .ابذاك ناك يتايفوسلا راذنإلا نأ ىوس يزوف ريرقت ينعي نكي مل

 عباتيو .دوشحلا دوجو يفنت يتلا ريراقتلا هذه نع رظنلا ضغي نأ يرصملا سيئرلا
 بعصلا نم نكي مل (A) .موجهلا كشو ىلع Lam .اوناك نييليثارسألا نأكو رومألا

 هؤاعدتساو .ءانيس يف حبصأ دق شيجلا نم ريبك مسق ناك :ًالوأ .بابسألا فاشتكا

 نم ديزم لمحت عيطتسي ال تقو يف رصانلا دبعل ًالالذإو ةناهإ نوكي فوس ةدوعلل
 دودر تناك ذإ .هعضو ززعي .ىرخأ ةيحان نم .هتاوق دشح يف رارمتسالاو .تاناهإلا

 تاونس تضم .ةوشنلاو سامحلاب مستت يبرعلا نطولا يف كرحتلا كلذ ىلع لعفلا

 ىلع ليلد يأ بايغ دعي ًاريخأو .تقولا كلذ يف يّيح املثم رصانلا دبع اًيحُي مل
 ءانيس ةركسع .ةداعإ عيطتست رصمو .هب بحري ًاراس أبن .ايروسل ديدهت دوجو
 .برح ضوخب ةفزاجملا ىلإ ةجاح امنود wild رامث ينجتو

 لب رصانلا دبع ىدل طقف سيل .ىدس بهذي ملو Line نكي مل عضولا نأ ودبي

 در يأ دبي مل «يزوف نم يقيقحلا عضولا ةروص ىقلت امدنع ذإ .كلذك رماع راثأ

 دوشحلا ةلأسم نأ دقتعأ تأدب» :ًالئاق هتاركاذم يف يزوف بتك اذهلو لعف

 رافتتسال يسيئرلا ديحولا ببسلا يه نكت مل .رماع رظن ةهجو نم .ةيليئارسإلا
 .«ةعرسلا هذهب اهرشنو ةيرصملا تاوقلا



 ذإ .ريشملا ةطلس قاطن عيسوتل ىرخا ةصرف داجيإ وه .كلذك ببسلا ناك

 ةعيلط يف .ةيرهوج هيتايلمع عقاوم يف هعئانص نييعتل ةصرفلا زهتنا ام ناعرس
 هنيع يذلا ًاماع 09 رمعلا نم غلابلا ىجترمو لماك نسحملا دبع ءاوللا ناك ءالؤه

 زواجتيل ٠١۹١١ ماعلا يف pale هركتبا بصنم وهو ةيربلا تاوقلا ناكرأ ةئيهل ًاسيئر

 .ةماعلا ناكرألا ةئيه سيئر يزوف هلضفب

 ةربخ ةيأب عتمتي الو نميلا يف ايسايس ًاضوفم ناك يذلا ىجترم حبصأف
 هترمإ تحت نيعو .ءانيس يف ةيربلا تاوقلا عيمجل ًاسيئر .ةيناديم ةيتايلمع
 دئاق ١7 هترمإب لمعي يذلا .ةيقرشلا ةهبجلا دئاق يلع ليعامسإ دمحأ لارنجلا

 ًادئاق تزع لاريمالاو .وجلا حالسل ًادئاق دومحم يقدص نييعتبو .ءاولو ةقرف

 pale مكحأ .همامأ ًايصخش نيلوؤسم LIS نيذللا VAOY ماعلا ذنم ةيرحبلا حالسل

 الو يناكرأ ةئيه سيئر نوكت نأ كنكمي» :ىجترمل لاق .هلك شيجلا ىلع هتضبق
 (A) .«ايلعلا تادايقلاب انل ةقالع

 ةساسحلا عقاوملا يف هل !les نييعت يفكي ال ةيسايسلا pole فادهأ قيقحتل

 .رصنلا ىلإ رصم ةدايق لضفي كلذو ١907 لا راع وحم رمألا بلطتي لب .ةيرهوجلا

 ةطخب مزتلي شيجلا نأ UUs ليئارسإ ىلع موجهلاب ةردابملا عيطتسي ال ريشملا نكلو
 طرتشت 1977 ماعلا يف تايفوسلا اهركتبا يتلا ةطخلا هذه تناك ذإ ..ةرهاقلا»

 يلامشلا روحملا ىلع (قدانخلا) تاقاقحتسالا نم ةقيمع طوطخ ةثالث دوجو

 ًافيعض ًايعافد أطخ ناك «هيلجع وبأ» ىلإ حفر نم لوألا طخلا .ءانيسل يبونجلا
 فوس مهمدقت ىدلو :يمامأ موجهب مايقلل اومدقتي يك نيليئارسإلا ءارغإل مدختسي

 ةهجاوم يفو دادمإلا طوطخ نع نيعوطقم .ءارحصلا قامعأ يف مهسفنأ نودجي
 .ينبل لبج .شيرعلا ثلثم ربع دتميو ًافيثك ًانيصحت نصحملا -راتسلا- يناثلا طخلا

 سكاعم موجهل ةسيرف حبصت ةيليئارسإلا ةاشملاو تاعردملا مطحت ىدلو .ناسح ريبو

 يدجلاو التملا يرمم يف ةدوجوملا ثلاثلا طخلا تاوق نم معدب يناثلا طخلا نم

 هذه «فيسلاو عردلا» ةيجيتارتسا غلبت .لانقلا وحن مدقتلا ةيامح اهتمهم ثيح

 يذلا يجيتارتسالاو يكيتكتلا طايتحالا ىلع ًادامتعا لماشلا موجهلا يف اهتورذ

 )٠١( .ءاهيف ةيويحلا قطانملا برضيو ودعلا ضرأ ىلإ ةكرعملا لقني فوس



 1۷ ةمزألا

 هل نينيدم نيرخآ أطابض ةطخلا ىلع نيعلطملا طابضلاب لدبتسا دق pale ناكو

 دق NATI ماعلا نم ربمسيد ىف .ةيركسعلا ريراقتلا دحأ نأ ىلإ ةفاضإ .لضفلاب

otha isةظخ نأ  opalتفاذاع اهذيفتت نكمي ال  Siacةقياجملا تاوق نم ةزيبك  

 ناكرألا ةئيه تكش ١911 ماعلا نم لوألا فصنلا يفو .نميلا يف ةدوجوم ةيرصملا

 ديزملا نع فقوتلا ةوقب تحصنو .ءانيس نع عافدلل ةمزاللا ةينازيملا زجع نم ةماعلا

 عم برح كانه نوكت نل» :الكاق يزوف لارنجلا حرصو .ةيركسعلا تادوشحلا نم

 .«كلدب حمست Y .ةطاسيب .ةينازيملاف :ليئارسإ

 شيجلا نأ دقتعي ناك ذإ رماع ريشملا عدرت مل حئاصنلاو تاريذحتلا هذه لك

 ىلع رداق وه لب .بسحف ةيليئارسإلا ىلوألا ةبرضلا دص ىلع ًارداق سيل .يرصملا

 تاعردملاو ةاشملا نم ةكرتشم تادحو موقت «دسألا» هتطخ بجوميف .موجه نش

 تاليإ سأر ةلصاف ةبيندرألا دودحلا ىلإ بقنلا ربعتو ليئارسإ قارتخاب نييئادفلاو

 ةيأ لوصو نود لوحيو بونجلا نم ءانيملا ةمجاهمب يرصملا لوطسألا موقيو .هلمكأب

 ًاقرش عافدنالاب تاعردملا اهبجومب موقت ططخ كانه تناكو .رحبلا نم تازيزعت

 «مهسلا»و «دهفلا» يتطخ بجومب وجلا حالس موقيو يليئارسإلا لحاسلا لوط ىلع

 )١١( .ةزغل ةهجاوملا ةيليئارسإلا تانطوتسملا فصقب

 طوطخ ىلإ ةيوجلا دعاوفقلا Jas ۷-۵ مقر ٤ gale يف يناديم رمأ ردص

 .ئناوملاو تاراطملا تآشنم- فصق يه ةيعونلا اهفادهأ تناكو .ءانيس يف ةمدقتم

 ةملك ىقلت ةظحل ذنم ةعاس ١1 .نوضغ ىف -رادارلا تاطحمو .ةقاطلا تاطحمو

 اميف هبيجيل هدئاق ىلع هطغض نيرايطلا دحأ .نيسح ىفطصم ماشه فصو .ةيناثلا

 ىلع .ةماع ةروصب ةيدوهيلا ةلودلا وأ تاليإ ريمدتل موجهلا درجم وه فدهلا ناك اذإ



 برحلا نم ali ةتس ۱۸

 ةدايقلاب قثن نأ مهملا نم هنإ :لاقو .ةلئسأ نودب بولطملا ذفنن نأ Lale :لاقو

 ةينمأ بابسأل رثكأ حاضيإلا عيطتسي ال هنأو .ةحضاو ةيتايلمع ةطخ اهيدل ايلعلا

 (VY) .«ةيرسلا تارورضلو

 نيفده نالكشي تاليإ ءانيم ةلازإو .رصم ىلإ رسجك بقنلا يضارأ مض ناك

 وحن ةوطخك تاليإ لالتحا ىلإ» مارهألا هتيحاتتفا يف لكيه اعد .نيميدق نييرصم

 ءازجأ لالتحال ةلواحم لك طبحت تناك ةيلودلا ئراوطلا تاوق نكلو «ليئارسإ ريمدت

 .ليئارسإ نم ةيبونج

 سيلو اهكيكفتو ةيلودلا ئراوطلا ةوق لح pole دارأ هسفن ببسللو» :لوقلا عباتو

 عيضوتل pole ططخ دقف .لضفي رصانلا دبع ناك امك .دودحلا نع اهداعبإ طقف

 دئاق ريشملا رمأ كلذل اقفوو .ناريت ئطاوش ىلع ىرخأو .ةزغ يف ةيموجه تاوق

 دعتسيو خيشلا مرش ىلإ ءودهب هتادحو لقنل ليلخ معنملا دبع لارنجلا نييلظملا

 ىجترمو يزوف- رابكلا تالارنجلا شفان .ويام ٠١ لولحب ةقطنملا ةدايق مالتسال

 قالغإ ىلإ رصم رطضت فوس تاكرحتلا هذه لثم نإ نيلئاق رمألا -دومحم يقدصو

 هذه لمهأ pale نكلو ءاندض Lye ضوختل ليئارسإ زازفتساو ناريت قئاضم

 بجاولا نمو .خيشلا مرش لالتحا ايلعلا ةدايقلا تررق دقل :رارصإب لاقو ةحيصنلا

 (XV) .«رارقلا اذه قيبطت

 ىلإ ةجرحدتملا تاعردملا دقفتب pale مايق ءاشأ .ويام ١١ موي ةحيبص يفو

 :ةيلاتلا (Rikhye) ياهكير ىلإ هباتك ةدوسم يزوف دومحم روتكدلا مدق .ءانيس

 ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا تاوقل يتاميلعت تردصأ يننأب Lele مكطيحأ»

 يأ ليئارسإ تذفن لاح يف ليئارسإ دض لمعب مايقلل دادعتسا ىلع نوكتل ةحلسملا

 نآلا انتاوق موقت تاميلعتلا هذه بجومبو .يبرع رطق يأ دض يناودع لمع

 ةماتلا ةمالسلا ىلع ًاصرحو .ةيقرشلا اندودح لوط ىلع ءانيس يف داشتحالاب

 بلطأ ينإف .اندودح لوط ىلع ةبقارم زكارم ميقت يتلا ةيلودلا ئراوطلا تاوقل

 .«روفلا ىلع تاوقلا هذه عيمج بحسب رماوألا رادصإ مكيلإ



 ۱۴۹ ةمزألا

 يزيلكنالاو يبرعلا نيصنلا نيب ًاقورف سيئرلا دجو .لكيه هدروأ امل ًاقفوو

 ةملك بطشو «راشتنا ةداعإ» يه ىرخأ ةملك «بحس» ةملك نع ضاعتساو .ةلاسرلل

 تناك» :هلوقب كلذ مارهألا ررحم حرشو .«تاوقلا هذه» ةرابع لبق ةدراولا «عيمج»

 ةيلودلا ئراوطلا تاوق دوجو رارمتساب قلعتي مهف ءوس يأ ةلازإ رصانلا دبع ةياغ

 لخدي نأ pale ريشملا نم ًادمعتم رصانلا دبع بلطو .«خيشلا مرش يفو ةزغ يف

 Ob رصان ربخأ pale ميكحلا دبع نكلو .ةيئاهنلا ةلاسرلا ىلع تاريغتلا هذه

 باوج geji .ةلاسرلا لقان ضارتعال لذبت فوس logge oly .تلسرأ دق ةلاسرلا

poleنكمي صنلا يف ضومغلا نأل أطرفم نكي مل هجاعزنا نأ مغر .رصانلا دبع  
 (V8) .تناتوي ىلإ ًامئاد هحيضوت

 درط

 ةزغو خيشلا مرش يف ةيلودلا دودحلا لوط ىلع ةبقارم عقوم ١+ لغشي ناك

 لجر ٤٠٠١ اهدارفأ دادعت غلبي يتلاو ةدحتملا ممألل ةعباتلا ةيلودلا ئراوطلا ةوق

 .نييديوسلاو .نييفالسغويلاو .نييدنكلاو دونهلا نم ًابيرقت مهفصن-

 يناعت ةيلودلا ئراوطلا تاوق تناك .نييكرامنادلاو .نييجورنلاو .نييليزاربلاو

 كوكشلا ىلإ ةفاضإ دارفألاو ةينازيملا يف داح زجع نم VAOV ماعلا ذنم

 ةدحتملا ممألا زايحنا نم اهطخس ببسب ةبيرغلا لودلا لبق نم اهب ةطيحملا

 .ىرخأ مالس ظفح تاوق دوهج لشف باقعأ يفو .يتايفوسلا فقوملل ديازتملا

 هذه ةيلودلا ئراوطلا تاوق ةردقب ةقثلا نإف (Congo) وغنوكلا يف ًاصوصخ

 مل اهنأ عقاولاو ؛ةفيعض تناك .ةيليئارسإلا -ةيرصملا تاءادتعالا عنم ىلع

 نإف كلذ عمو .اهعوقو ىدل تاءدتعالا هذه ةبقارم ىوس ءيش لعف عطتست

 كاكتحالا تارتف ءانثأ برحلا عدرل يفكت ةيلود ئراوط تاوق دوجو درجم

 ةرحلا ةحالملا نيمأتلو .ةزغ ىلإ للستلا عنمل يفكيو .فيثكلا يليئارسإلا يبرعلا
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 ةمزألا 14١

 .ينوناق روصت ىلع Liles .لاح ةيأ ىلع .تاوقلا هذه دوجو ناك

 (-Dag Hammarsk دلوش رمه fla هغاص يذلا .ةنسحلا اياونلا قافتا نإ ذإ

(joldرصم هيجومب موقت يذلا 1401 ماعلا یف .ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا  

 ئراوطلا تاوقل يراشتسالا سلجملاو .ةدحتملا ممألل ةيمومعلا ةيعمجلا ةراشتساب

 .ًامزلم نكي مل .اهل تيدتنا يتلا تاوقلا ةمهم يف رييغت يأ ءارجإ لبق ةيلودلا

 لثم ءاطعإ نكمي . اوؤاش ىتم تاوقلا درط نوعيطتسي ol» عقاو يف .نويرصملاف

 تاوق اهحبكت ىتلا ءادعلا / برحلا ةلاح نإ :لاقي امدنع طقف زايتمالا اذه

 دعي» :ةدحتملا ممألا ىلإ ًاقباس دنهلا ريفس لاق .ًادبأ فتخت مل .ةيلودلا ئراوطلا

 ةرشايم ةروصب اضقانم مصخلا عم ةكرعم ضوخ لجأ نم ةوقلا باحسنا بلط

 ليلحتلا اذه دومص عقوت نكمي ال هنأ ديب .«ةقطنملا يف اهرشنو اهسفن ةوقلا داجيإل

 نييرصملا ءامعزلا عم هثيدح يف ًاحيرص تناتوي ناك .ةوقلا درط رصانلا دبع ررق ول

 )١1( .«طقف رصانلا ديع رايخ وه رايخلا» :لاق ذا .نييليئارسإلاو

 طباض يواقرش ميهاربإ ديمعلا ربخأ امدنع .ضرتفملا عضولا وه اذه ناك
 ةليللا كلت نم ةرشاعلا ةعاسلا يف .ةيلودلا ئراوطلا تاوقو رصم نيب طابترالا

 ناك .ةرهاقلا نم لصو دق ًاصاخ ًايعاس نأب (Rikhye) ياهكير لارنجلا .ةريثملا

 ةانق قوف دونجل ةيداع ريغ تاكرحت نع ريراقت هوت نم ىقلت دق (Rikhye) ياهكير
 تاديدهتلا لدابت لصف وه اذه» :هسفنل ًالئاق .ألاب اهل قْلُي مل هنكلو .سيوسلا

 .«يلاعلا رتوتلاو ..تاضارعتسالاو .تارهاظملاو .ةيهفشلا

 روفلا ىلع مدقو .راتخم نيدلا زع ديمعلا هنأب هسفن فرع رئازلا لوخد ىدلو
 .«روفلا ىلع كباوج يقلت دوأ» :ًالئاق .يزوف لارنجلا اهعقوو اهبتك يتلا ةلاسرلا
 ىدحإ (Al-sabha) هحبصلا نع ليحرلا ةيلودلا ئراوطلا تاوق ىلع نأ حضوأو

 ًارذنم .ةليللا كلت .خيشلا مرش نعو .ةيليئارسإلا دودحلا ىلع ةيويحلا لصولا طاقن

ob!ئراوطلا تاوق ةلواحم نأو .نيعقوملا كنيذ ىلإ اهقيرط يف ةيرصملا تاوقلا نأب  
 .«تامادص» ىلإ يدؤي امبر اهفاقيإ ةيلودلا



 نم (Brahmin) هيمهارب ةرسأ نم Lele tA رمعلا نم غلابلا (Rikhye) ياهكيرل ناك

 ,ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءانثأ يناطيربلا شيجلا عم jaaa تامدخ لجس (Lahore) روهال

 ىضق امك .ناكينيمودلا ةيروهمجو .ةديدجلا اينيغو .وفنوكلا يف ةدحتملا ممألا مث نمو
 يف لهلهم ةيلودلا ئراوطلا تاوق بادتنا نأ ملعي ناكو .طسوألا قرشلا يف ةليوط تارتف

 يلإ بتك دقل .ىرخأو ةظحل نيب رجفنت امبر ةيليئارسإ - ةيبرع ًابرح نأو .هلاوحأ نسحأ
 ةئراط ةطاسو ةمهمب مايقلا ىلع اهيف هثحي ةلصفم ةركذم طقف عيباسأ لبق تناتوي

 نم ةمدص دشأب تناتوي قيدصلا اذه نكي مل كلذ عمو .باوج يأ قلتي مل هنكلو .ةعيرس

 نيديمعلا لأسو .هل ةنيهمو ةيصخش ةبرض (Rikhye) ياهكير اهربتعا يتلا يزوف ةلاسر

 .امهفرصت جئاتن نافرعي اناك نإ نييرصملا

 دعب رارقلا كلذ ىلإ انلصوت دقل .يديس معن :هوآ» :ًاجهتبم يواقرش هباجأف
 يقتلن فوسلف برح تبشن نإف. تالامتحالا لكل رمألا انددعأو .ةليوط ةينأتم ةسارد

 .«بيبأ لت يف

 ةيرصملا بلاطملا ةعيبطب قلعتي اميف opel نم ةريح يف (Rikhye) ياهكير ناك

 رصم نأكو هل ادبو .خيشلا مرشل الو ةحيصلل ركذ ةلاسرلا ىف دري مل ذإ .طيضلاب

 قئاضمو دودحلا نع ًاديعب باحسنالاو .ةزغ يف ةيلودلا ئراوطلا تاوق ءاقب ديرت

 رادصإ ةطلس كلمي ال هنأ هفيض ربخأف .هلغتسيو نمزلاب بعالتي نأ ررقف .ناريت

 ةينوناق ىه لب .تالارنج نيب ةيركسع تسيل ةلأسملا نأل .ئراوطلا تاوق ةحازإب رمأ

 ةيقرب ةيلودلا ئراوطلا تاوق سيئر لسرأ مث .تناتويو رصان نيب اهيف لصفلا يرجي

 ةحبصلا ىف بئاتكلا ةداق ىلإ فتهو .كرويوين ىف ةدحتملا ممألا رقم ىف تناتوي ىلإ

 نع اومجحي نأو Sas نمز لوطأ مهعقاوم يقف ءاقبلاب مهايإ ارمآ خيشلا مرشو

 (VV) .ليحرلا ىلع اوربجأ ام اذإ .ةوقلا مادختسا

 بتكم ىلإ يزوف ةلاسر تلصو .ملاعلا قطانم نيب تيقوتلا قراف عمو .ريخأتلا عم

 طيسو دعي مل يذلا (Ralph Bunche) شنب فلار هعم ناك .ءاسملا دنع تناتوي

 ناطرسلا ضرم نم يناعي نآلا حبصأ يذلا لب .طيشنلا نيرشعلا نرقلا تاينيعبرأ



 18۴ ةمزألا

 طسوألا قرشلا نوؤش يف ةيملاعلا ةمظنملل ًادئار ًاريبخ لظ كلذ عمو .يركسلاو

 :هلوقب غريب دلوغ ًانئمطم .ًالئافتم ةمزألا ىلع يلوألا هلعف در ناكو .ةيساموبدلا

 اننكمي .ةيانعب رمألا انجلاع ام اذإف .ةيسايسلا ةروانملاو ةقثلا نم ريبك ردق كانه»

 شنب ناك كلذ عمو .«ةيلودلا ئراوطلا تاوق رود ىلعو عضولا ىلع ظافحلا

(Bunche)رصمل نأب لوقي يذلا ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا فقوم عم ًامامت أقفتم  

 ءوسلو .ميكح ريغ رارقلا اذه ادب امهم ةيلودلا ئراوطلا تاوق درط يف ةدايسلا قح

 اوناك نيذلا نييرصملا نيبو هنيب ًالدابتم ميكح ريغ رارقلا رابتعا نكي مل ظحلا

 .رصانلا دبع ريبعت بسح -يلايربما ليمع- وأ نطنشاول عضاخ عباتك هيلإ نورظني

 ماعلا نيمألا بتكم ىلإ 1.45 ةعاسلا يف يرصملا ريفسلا شنبو تناثوي ىعدتسا

 علصأ مسجلا ليحن .«ًايساقو ًامراص» ينوقلا ضوع دمحم ناك .ةدحتملا ممألل

 Lele نيتس كاذنيح غلابلا هرمع نم ًاماع نيعبرأ ةدم ًايسامولبد لمع دقو .سأرلا

 .نيبقارملا دحأ هفصو امك .ةيرصملا ةروثلا مايق ذنم رصانلا دبعل ايوق ًاديؤم ناكو

Lalوذ .ةليبن ةرسأ نم ليبن» هنأب يرصملا هليمز فصو دقف ةمعط ةيروس ريفس  

 (Bunche) شنبل ههرك فخي مل ينوقلا نكلو .«برحلا ةركف هركي ةزراب ةيصخش

 :طقف' تتاتوي ada ام نلإ ةهانتتا لك هحوتف

 ةيضق اهفصوب ةيلودلا ئراوطلا تاوق ةلماعم يف تأطخأ دق رصم نإ :تناتوي لاق

 ريتركسلاو رصانلا دبع نيب متت اهتيوست نأو .ةيسامولبد ةيضق اهنوك نم الدب ةيركسع
abel!ألل  Vg Basilنإ تاوقلا تادحنأل نكت  gf paisىلع نضفحي  eee 

 ًايناج فقت نأ ةيلودلا ئراوطلا تاوق ىلإ بلطي نأ نكمي ال»:احضوم لاق
 هرابتعا ىلإ ىقري اتقؤم باحسنالاب اهيلإ بلطلا نإ ذإ .لاتتقالا نم نافرطلا نكمتيل

Lilleاهباحسناب  LISةيلعاف ةيأ الب ةوقلا لعجيس كلذ نأل ءانيسو ةزغ نم ». 

 ةوقلا هذه كيكفت رطاخم بناج ىلإ ًاراركتو ًارارم «ةنسحلا اياونلا» قافتا ركذ

 تناتوي دكأو .اهلحو ةوقلا هذه كيكفت رطاخم ةيأ دجوت ال هنأ تناتوي دكأو .اهلحو

 ممألل ماعلا نيمألا جردأ نأ دعبو .كيشو يليئارسإ موجه لع ةلدأ ةيأ دجوت ال هنأ



 تناك اذإ» :لاقف مسحلا ةطقن ىلإ لصو تاريذحتلاو تاحيضوتلا نه لك ةدحتملا

 يف ةقفاوملا اهتطعأ يتلا اهتاوق بحس يف ةبغار ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا ةموكح

 ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهجلا يضارأ يف ةيلودلا ئراوطلا تاوق عيضوت ىلع ٠۹١١ ماعلا

 (YA) .«عبطلاب اهقح نم كلذ نإف .ةزغو

 .ةديج تسيل ةيلودلا ئراوطلا تاوق درط ةركف نأ ىلع ماعلا نيمألا رارصإ مغرو

 رصانلا دبع ناكو :ًايئاهن اهدرط يف قحلا رصمل نأ يف هيأرب ًاكسمتم ناك هنإف

 سيئرلا .وتيت لاشراملا ىلإ هرارقب ثعب ذإ .قحلا اذه ةسرامم يف ًاعيرس

 ىلع .عقوتم وه امك .اقفاو نيذللا .دنهلا ءارزو ةسيئر .يدناغ اريدنإو .يفالسغويلا

 .ءانيس نم امهلئاصف بحس

 ثالثو ايرصم ًايدنج نيثالث نم ةفلؤم ةعومجم تناك .ويام WV يلاتلا مويلا رجف يف

 .نويفالسغوي هلغشي (Sabha) «ةبحصلا» يف ةبقارم عقومب تطاحأ دق ةعردم تابرع

 ًاباوجو .يواقرش ىلإ روطتلا اذه ىلع (Rikhye) ياهكير جتحا . دودحلا ىلإ اومدقتو

 رصانع عيمج جارخإب اهيف هحصني يزوف لارنجلا نم ىرخأ ةلاسر ىقلت هجاجتحا ىلع

 نوضغ يف خيشلا مرش نمو ءةعاس VE نوضغ يف ةحبصلا نم ةيلودلا ئراوطلا تاوق

 غلب ىتح رهظلا دعب ةدحاولا ةعاسلا تقد نإ امو .نوتأي نويرصملا لازامو .ةعاس ۸

sreةحبصلا يف يرصملا ليصفلا  Joy رصنع لصو نيح يف ءةبرع نيثالثو ٠٠١ 

 )14( .كلذك .بونجلا يف (Kuntilla) اليتنوك ىلإ مدقتم

 ةرداقب ةيرهوجلا طاقنلا دنع دعت ملو- ةيلودلا ئراوطلا تاوق ترصوح دقل

 تّلش مث نمو- نييرصملا دونجلا تازيزعت دهاشت تحبصأ لب دودحلا ةبقارم ىلع

 هذهل تناتوي مييمت ىدلو .اهيف نيتكراشم نيتلود دونج باحسنا لضفب اهتيلعاف

 عيطتسي ال هنأ رعش ذإ .رصانلا دبع رارق ةمواقم نع ًافوزع رثكأ حبصأ تاروطتلا

 ةيويسآلا -ةيقيرفإلاو ةيعويشلا لتكلا ديؤتس ثيح ةيمومعلا ةيعمجلا ىلإ ءوجللا
 .يتايفوسلا وتيفلاو يكيرمألا وتيفلا هلشي يذلا نمألا سلجم ىلإ الو .ديكأتلاب رصم



 ۱0 ةمزألا

 رصانع ضيرعت نع يرصملا شيجلا ةقاعإل هنم ةلواحم ةيأ رفست نأ يشخو

 ىلعو .ىرخأ ةنكمأ يف مالسلا ظفح تايلمع ددهتو .رطخلل ةيلودلا ئراوطلا تاوق

 عوضخلا يف «ةيلاكيدار ةوطخ» ذاختا مدعب هحصن ينوناقلا هراشتسم نأ نم مغرلا

 .ةلصلا تاذ ةدحتملا ممألل ةعباتلا تاثيهلا ىلإ عوجرلا لبق يئاهنلا رصم راذنإ ىلإ

 مايق نأ مهفأ نأ نكمي ال» :ًالئاق دعب اميف بتك دقف .هرمأ مزح دق ناك تناثوي نإف

 نأ ةيلودلا ئراوطلا تاوق دوجو ىلع اهتقفاوم بحسب ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا

 ناعذإلا ةلأسمل ةيمهأ ال هنأ عقاولاو ..اهبلط ىلع ةققاوملا ىوس رارق يأب هجاوي

 يف ةبقع ربكأ ناك ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا نأك ادبو .«تيفلأ دق ةقفاوملا نأ املاط

 (+V) .ةيلودلا ئراوطلا تاوق ءاقب ليبس

 ةيلودلا ئراوطلا تاوقل ةيراشتسالا ةنجللا مضو رهظلا دعب دقع عامتجا يفو

 درط يف رصم قح يناتسكابلاو يدنهلا نادفولا ديأ ,ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألاو

 نم فنعب نولداجي اوناك نييبرغلا ءارفسلا نأ مغر .دحاو فرط نم ئراوطلا تاوق

 يف ًامومع ضورفملا نم ناك» :ةنجلل تناتوي لاق ذإ .يئاهن رارق ذاختا ليجأت لجأ
 نأ ايعدم .ءطقف روهش ةعضبل كانه ةيلودلا ئراوطلا تاوق عضوتت نأ ١501 ماعلا

 دق فده وهو -ءانيس نم تاوقلا جارخإب daaa قلعتي ناك «ةنسحلا اياونلا» قافتا

 .ةدوجوم ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا ةقفاوم دعت مل اذإ :ًالئاق رصأو .نمز ذنم ققحت

 يتلا ةركذملا تنمضتو ليدب يأ كانه سيل .بحستت نأ ئراوطلا تاوق ىلع نإف

 هفارتعا ررك ثيح ًالئامم ًاليلعت ءاسملا كلذ يف رصانلا دبعل ماعلا نيمألا اهثعب

 ةعضاخ ءانيس يف ئراوطلا تاوق نأب (Rikhye) ياهكيرل هريكذتو .رصم قوقحب

 (؟١) .ء«رصم فرصتل

 هذه درطب اهنأ مغر ةيلودلا ئراوطلا تاوق جارخإب مجاهي ال Go رصمل ناك

 فقوملا وه كلذ ناك - ةيملاع نكت مل نإ .ةيميلفإ برح ريجفتب رطاخت تاوقلا

 نم BLS تناتوي ناك .يملاعلا ملسلا ةنايص نع لوؤسم لجرل ايرهاظ ضقانتتملا

 ريتركسو .ةفاحصلا يف لغتشا مث ةسردم ريدم بصنم لغش يذلا Lele OA رمعلا



 ممألا يف مئادلا (Burma) امروب لثمم ١9601 ماعلا يف حبصأو .يفاحصلا ةموكحلا

 اذه ناك .ءودهلاو ةناصرلاب مستي كلذ عمو سرادملا ذيمالت تاهاكفب علوملا .ةدحتملا

 .«هلعف دودرب ؤينتلا

 هنخدي ناك يذلا (توريش نم) راجيسلا ىوس بويعلا نم ايلاخ تناتوي ناكو

 مطحت ىدل دلوشرمه ةافو رثإ .تاونس عبرأ دعبو .ًاريثك رهبملا يمروبلا هماعطو

 ةنجل سيئر بصنم لغشي كاذنيح ناك يذلا تناتوي ريتخا .وفنوكلا يف هترئاط

 مث .موحرملا ماعلا نيمألا ةدم مامتإل .ةدحتملا ممألل ةعباتلا ةيلوغنوكلا قيفوتلا

 + دودحم ةلود لجر

 :ةدحتملا ممألا ماع نيمأ بئان (Brin Urquhart) تراهوكروأ نايرب dic لاق

 .يسايسلا هسح يقالخألا هسح قوفيو .أطخلاو باوصلل ةيوق ةيؤرب تناتوي عتمتي»

 هدقتعب ام ناكو . ًایسایس هل ًائیسم ناک ولو ىتح .ًاحيحص هاري ام لعفي كلذ هلعجيو

 ًاديؤم يلاتلابو .برغلل ًاضهانم .نييكيرمألا نيلوؤسملا رظن يف دعي .ًايححص

 (Eujeni Moor e An-.H نوسردنأ روم ينيجوي .ه هفصو امك .اذكهو .تايفوسلل

 ةيجولوكيس تناتوي ثرو» .ةدحتملا ممألا يف ةدحتملا تايالولا لثمم (03

 (YY) .«ضيبألا لجرلا دض ةلصأتم ةعزن هيدلو ..يويسآلا

 .برغلاو قرشلا نيب ماسقنالا ةثيب يف ةبسانم نكت مل يتلا ةيدوهيلا ةلودلا هاجت

 .يزاقوقلاو يويسآلا نيبو

 ئراوطلا تاوقل اهتضراعم نأ مغر .ةينويهصلل ةيداعم لويم pal ناك نيح يف

 تناتوي نهد يف تأشن يتلا ةمجانلا ىضوفلا تناكو .قلف ردصم تناك ةيلودلا

 ةدحتملا تايالولا ريفس ىلإ اهب ثعب ةيصخش ةلاسر يف :ًاللعم لاق امدنع ةحضاو



 18۷ ةمزألا

 تاوق ماهسإ نأ يف ةلداجملا نكمي ال هنأ حضاولا نم» (Gold berg) :غريب دلوغ

 نواعت الول زجني ناك ام يذلا ةليوط ةرتف ةقطنملا يف ءودهلا ظفح يف ةيلودلا ئراوطلا

 قحي ال هنإ :ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا ةموكحل لوقن انلعجي .ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا

 ةرتفل اهنواعت ىلع ةموكحلا هذه بقاعن يلاتلابو .دحاو فرط نم تاوقلا هذه جارخإ كل

 يف ةقباسلا رصم تاماهسإ نإ .ىرخأ ةرابعبو .مالسلا حلاصل يلودلا عمتجملا عم ةليوط

 (77) .لبقتسملا يف مالسلا كلذ ددهت نأل اهلهؤي مالسلا

 مدقو .طيسب ةيلودلا ئراوطلا ةوق ةيجحأ لح نأ دقتعي تناتوي ناك كلذ عمو

 نأ وه لحلا .يليئارسإلا ريفسلا ىلإ ويام VA يف يلاتلا مويلا ةحيبص لحلا كلذ

 مل .ةيليئارسإلا يضارألا يف اهراشتنا ديعتو دودحلا ةيلودلا ئراوطلا تاوق ربعت

 ئراوطلا تاوق ليكشت ىدل اهفرط دق ناك دلوش رمه نإ ذإ .ةديدج ةركفلا نكت

 ىلع كاذنيح ةركفلا ليئارسإ تضفر .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نم معدب ةيلودلا

 نم نييئادفلا لسرتو .برحلا ةلاحب ظفتحت يتلا .ليئارسإ سيلو .رصم نأ ساسأ

 لود نم بئاتك نم فلأتت ةيلودلا ئراوطلا تاوق نأ امبو .ناريت قئاضم قلغتو .ةزغ

 دييقت نم يرصم ناودعل Line لقأ نوكتس اهنإف .ليئارسإ عم ةفطاعتم ريغ ةفلتخم
 .ناودعلا كلذ ىلع ةيليئارسإلا لعفلا دودر

 ليئافار نوعدج ىدل ًامامت ةفورعم تاليلعتلاو تاشقانملا ذهه عيمج تناك

(Gideon Rafael)ةدحتملا ممألا ىلإ ليئارسإ ريفس . 

 ةيجراخلا ةرازو يسسؤم نم دعي هنأ الإ دهعلا ثيدح ناك ًاريفس هنييعت نأ مغرو

 ءانثأو .ميسقتلا رارق ىلع ةدحتملا ممألا يف تيوصتلا دنع أرضاح ناكو .ةيليئارسإلا

 نيعبرألاو ةسماخلا غلب دق نوعدج ناك ذإ. سيوسلا ةمزأ لوح ةينوتارملا تاشقانملا

 امهم ةيلودلا ئراوطلا تاوق جارخإ عنم بوجوب تاميلعتب دوزم هنأ امبو .رمعلا نم

 .يليئارسإلا بارتلا ىلع تاوقلا هذه دوجو ىلع ضوافتلا ضفر دقف .نمثلا فلك

 ناك» :تناتوي ًاخبوم لاقو- ةيرصملا تاوقلا هجاوم يف ةدحتملا ممألا ةيبلس دقتناو



 ليئافر ركذو .«مهيلع رانلا قلطت نأ لبق .لقألا ىلع .مههوجو يف خرصت نأ كناكمإب

 تاوق جارخإل بلط يأ نأب .هفلس نم ليئارسإ اهتقلت يتلا دوعولاب ماعلا نيمألا

 ىعدا .ةدحتملا ممألل ةعباتلا ةيمومعلا ةيعمجلا ىلع ضرعي نأ بجي ةيلودلا ئراوطلا

 دكأو- «كبترم ..لوهذم» هنأب ليئاقار هفصوف .دوعولا كلت لهجي هنأ تناتوي

 (VE) .ةمزلم ةدشانم رصانلا دبع ىلإ ثعبي فوس هنأ نييليئارسالل

 ناكمإب دعي ملف .كرويوين يف اهعراست قوفي ءانيس يف ثادحألا عراست ناك

 تارجح يف نفعتي ماعطلا ةكرات .شيرعلا راطم يف طوبهلا ئراوطلا ةوق تارئاط

 عيمج ىلع LLa نويرصملا ىلوتساو .ًاعوج نوروضتي ةوقلا دارفأو .اهيف نحشلا

 عقاوملا نم ةبرقم ىلع ةيعفدملا نارين تقلطأو .اليتنوكلاو ةحبصلا يف ةبقارملا عفاوم

 نةم ىلع نولومحم نويلظم ماق خيشلا مرش يفو (al Qusayma) ةميسقلا يف

 ةوق ةيماح نم اوبلط .ئطاشلا ةيرقم ىلع ناحلسم نابراق مهززعي تايحورم

 كاكتحالا ثدحي مل كلذ عمو .روفلا ىلع ليحرلا ايفالسغوي ۳١ نم ةفلؤملا ئراوطلا

 Ja تناك يتلا (Caribou) وبيراك ةرئاط تقحول ذإ .هدحو يرصملا بناجلا نم

 نم ةيريذحت تاقلط عم .ةيليئارسإلا دودحلا برق (Rikhye) ياهكير لارنجلا

 (YO) .ةيليئارسإلا (Mysteres) ريتسيملا تارئاط

 دق ثداحلا اذه نأ الإ .ثداحلا اذه نع دعب اميف نيبار راذتعا نم مغرلا ىلعو

 (Rikhye)- ياهكير یدل ةمزأ لوصح برقب ساسحإلا ززع

 .ضاير .يرصملا ةيجراخلا ريزو اهب ثعب ةيفرب يف اهتورذ مويلا كلذ تابلقت تغلب

 ينوقلا نم ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا اهبلط يتلا ةلاسرلا نمضتت تناك :تناتوي ىلإ

(EL-Kony)نأب ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا ةموكح فرشتت» :نآلا اهيلع لصحف  

 ةدحتملا مألل ةعباتلا ةيلودلا ئراوطلا تاوق دوجو ءاهنإ تررق اهنأب مكومس طيحت

 تاوطخلا ذاختا ىجري اذل :ةزغ عاطقو ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا يضارأ نم

 .«نكمي ام عرسأب تاوقلا باحسنال ةمزاللا



 ۱64 ةمزألا

 نيمويلا لالخف يمسرلا يرصملا ريكفتلا يف مساح لوحت ىلع صنلا لدي

 فلت ضومفلاو .رصم اياونب Lele (Rikhye) ياهكير طيحأ نأ ذنمو .نيقباسلا
 ءانيس يف قطانملا ضعب ةرداغمب ترمأ دق ةيلودلا ئراوطلا تاوق تناك اذإ ام ةلأسم

 .ًايلك طسوألا قرشلا ةرداغمب مأ

 دودحلا ةرداغمب UNEF لا ىلإ بلط اهنأب ةيلصألا يزوف ةلاسر ريسفت نكمي ذإ

 نم .ودبي ام ىلع .تذفن يتلا يه pale ةبغر نكلو :رصانلا دبع ةبغر قفو .طقف

 لوزنبو .خيشلا مرش نع ليحرلاب UNEF لا ىلإ بلط يذلا راتخم لارنجلا لبق

 ئراوطلا تاوق عيمج ىلع :حوضوب ةلأسملا ضاير Gar نآلاو .كانه ةيرصملا تاوقلا

 .«رداغت نأ (UNEF) ةيلودلا

 تاوق لحب ديدهتلاب هعادخ لواح (Bunche) شنب gb رصانلا ديع كش

 ىعدا دقف .نآلا امأ .دودحلا نع ًاديعب اهلقن رصم تبلط ام اذإ ةيلودلا ئراوطلا

 لدجلا مغرو ايلك مالسلا ظفح تاوق درطو ةحارصب كلذ بلط هنأ يرصملا سيئرلا

 ظافتحالا ىلإ Las ىعس دق رصانلا دبع ناك اذإ ام لوح دعب اميف راثي امبر يذلا
 (Bunche) شنب هافن رمأ وهو- خيشلا مرشو ةزغ يف ةيلودلا ئراوطلا تاوقب

 يأ نأ ىري وهف (Uthant)- تناتويب ةقالع هل نكي مل ةوقلا فاطم ةياهن نإف -ةدشب

 a رصانلا دبع بصن دقل .ايلك اهبحس بلط ىلإ ىقري ةوقلا عقاوم رييغتب بلط
 Gea (v7) هل دعأ دق ناك (Bunche) شنب نأ هنم ًاداقتعا .هسفنل

 ذإ .فسأب نكي مل نإ al ناعذإب يزوف ةلاسر ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ىقلت

 .«ةوقلا باحسناب ريخأت نودب تاميلعت ردصأس يننإ» :فافجب لاؤس ىلع باجأ

 ةريطخ تامزأ نع رفسيس اهباحسنا نأ نم ةريطخ سجاوه يدلو» WLS فاضأو

 (-Brian Urqu تراهوكروأ نايرب نم بلطو .رصانلا دبع ةدشانم يف ركفو .مالسلل

(hartينوقلا ناكو .ةلاسرلا ةدوسم غوصي نأ  (EL-Kony)ليمي  Lassiحصنلا ىلإ  

 يف شقانت فوس ةيلودلا ئراوطلا تاوق ةلأسم نأ نم Listas .ةمكحلا عابتاب



 برحلا نم مايأ ةتس 10۰

 كلذ ىري نكي مل رصانلا دبع نأ ديب .ةلاحم ال .ةدحتملا ممألل ةيموعلا ةيعمجلا

fuiةيأ لسري الأ (تناتوي) هحصنا» : ًامكحم ًاعماج ناك ضاير هلمح يذلا هباوجف  

 وهو .هكبري امبر يذلا ةرهاقلا ضفر بنجتل ةيلودلا ئراوطلا تاوقب قلعتت ةدشانم
 رظنلا ضغف .ثحلا نم ديزم ىلإ ةجاحب ماعلا نيمألا نكي مل .«أدبأ هل هديرن ال رمأ

 (YY) .اهلك ةركفلا نع ًايئاهن

 ةعاسلا يف (Rikhye) ياهكير ىلإ تناتويو ضاير نيب تالسارملا نم خسن تلصو

 ناكمإب نأ ىري ناك ذإ-ريرم طابحإب بيصأف .(رايآ) gale ۱۹ موي ةحيبص نم ٠۰

 ىلإ قئاقح يّصقت ةثعب لاسرإك ريخأتلا تاكيتكت نم ًاددع برجت نأ ةدحتملا ممألا
 .رمألاب أجافي مل هنكلو -ًالثم .ةقطنملا

 متو .«ليحرلا ناوأ ناح دقل .اوضهنا ايه .ينايبصل تلقو تفقو» :ًاركذتم لاق
 دعت ملو .مويلا كلذ رهظ دعب رخآلا ولت دحاولا ةبقارملا عقاوم ىلع نييرصملا ءاليتسا

 يفو .اولاق امك .ةقطنملا كلت يف ةنومضم ةيلودلا ئراوطلا تاوق رصانع ةمالس

 تلغش دق ينيطسلفلا ريرحتلا شيج نم تادحو تناك .رهظلا دعب ةسماخلا ةعاسلا

 فصو .ليثارسإ نع ةزغ كلذب ةلصاف (Erez) زيترإ زجاح دنع شيتفتلا طاقن

 تفزعو .حالسلا فرشلا سراح «aó :يلاتلا وحنلا ىلع دهشملا (Rikhye) ياهكير

 ىلإ هملس مث هاوط باش يديوس يدنج ةدحتملا ممألا ملع لزنأو .مالسلا ىقيسوملا

 يلإ (Lindskog) غوكزدنيل لينولوكلا راس .هدئاق ىلإ هرودب هملس يذلا تنانتفيللا

 .«ههجو رمغي نزحلاو ملعلا ينملسو

 نذألا نم ةضيرع ةماستبا» هوجولا ىلع ةفلتخم ريباعت (Rikhye) ياهكير ىأر

 هاّيح .ةباوبلا سرحي ناك يذلا ينيطسلفلا يدنجلا هجو ىلع تمسترا «نذألا ىلإ

 ربع مدقت مث .هيلع نزحلاب ًارعاشو .«نآلا كل ءيش JS :هسفنل ًالئاق .لارنجلا

 نأب ًاريرقت مدقيل يليئارسالا عافدلا شيج يف طابترالا طباض بتكم ىلإ زجاوحلا
 ناك ليللا فصتنم لولحبو .لمكتسا دق ةزغ نم ةيلودلا ئراوطلا تاوق باحسنا



 ةمزألا 101١

 اهتدايس تطسب دق ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا نأب ةدحتملا ممألا اوملعأ دق نويرصملا

 ةدحتملا ممألل ةعباتلا ةيلودلا تاوقلا نم رصنع يأل حمسي الأ يغبنيو .ءانيس ىلع

 ةيلودلا ئراوطلا ةوق دلقي نأ رصانلا دبع حرتفاو رخآ راعشإ ىتح ءانيس يف ءاقبلاب

 ياهكير نأ ديب .ايملس ليحرلا اهلوبق ىلع اهل ةأفاكمو اهتامدخل ًاريدقت ًاماسو
(Rikhye)زجنت مل ةوقلا ةمهم نأ دقتعي ناك ذإ .ميركتلا اذه لوبق نع بدأب رذتعا  

 (VA) . دودحلا ربع ران قالطإ لدابت لوأ عم ءاسملا كلذ يف رمألا نيبت امك .ًأدبأ

Sal سلحمو ةيمومعلا ةيعمجلا ىلع UNEP لا رازق ةقلعتملا زيزاقتلا Sane 

 عم .رصان تاءالمإل هتاعذإ ريراقتلا هذه ىف للعي نأ تناتوي ىعسو .ويام ۱۹ ىف

 مجتنس امل هفسأ ءادبإ  dicرئادلا لدجلا ةيفلخ زجوأو .رطاخم نم تاءالمإلا هده

 - ةريثكلا ريراقتلاو «حتف تامجهو .ةيلامشلا حالسلا ةعوزنملا قطانملا ىلع عارصلا

 نيلوؤمسلا تانايب ببسب ليئارسإ صاخ هجوب دقتناو .ةيليئارسإ دوشح نع

 ةزغ يف ةكرتشملا ةندهلا ةنجلب فارتعالا ليئارسإ ضفرو .«ةبهلملا» نييليئارسالا

 مه ناكو .هيأرب .ةيلودلا ئراوطلا تاوقل ًايئزج ًاليدب نوكت نأ ناكمإلاب ناك يتلا

 لا درط نأ وه ديحولا ماعلا نيمألا  UNEFتماق اهنأ ذإ اهئادأ بيسب نكي مل

 .«ريبك زيمتو ةظوحلم ةيلاعفب» اهيجاوب

 رمأ وهو- اهل ةقباس ال ةعرسب فرصت هنأب ةراشإلا ىلإ تناثوي ودقتنم عراس

 ةكراشملا لودلا ايمسر رشتسي مل ذإ .ةديازتملا رصم بلاطم لوبق يف -هل فسؤي

 دبع دشاني ملو .ليئارسإ رشتسي مل ديكأتلابو .هرارق ذاختا لبق .تاوقلا هذهب

 فيزوج وه .كيوزوين ةيفحص يف !SUSI دحأ هفصوف -هفرصت برغلا نادأ .رصانلا

 .-C.L. Sulz ( رغريب زلوس .ل .س هفصوو «ديدعر هنأب» (Joseph Alsop) بوسلأ

(bergerةيمانيدبو .ذوبنملا بحملا ةيعوضومب» عتمتي هنأب زميات كرويوين ررحم  

 ةدحولا نم ًافوخ .رمألاب قلعتي اميف ءيش يأ ثدحي مل كلذ عمو .«لفغملا



 حرط ىلع ةيبرغلا لودلا ؤرجت مل .يتايفوسلا وتيفلاو .ةيويسآلا -ةيقيرفألا

 وينوي VV يف ًابيرقت رهش دعبو .نمألا سلجم وأ ةيمومعلا ةيعمجلا يف عوضوملا
 اذه ركذي مل .ءانيس ةدحتملا ممألل عبات يدنج رخأ رداغ امدنع (ناريزح)

 .رمألا عقاو يف هلك طسولا قرشلاو لب .ءانيسو .ذئذنم نكلو . ًاردان الإ ثداحلا

 . ًادج ًافلتخم ًاناكم حبصأ

 ٌئراوطلا تاوق ءايحإ نكمي فيك .تناتوي رظن يف نآلا .ةلأسملا دعت مل

Agu!حرتقا .برح بوشن عنمي فيك لب  biناييإ  (Abba Eban)موقي نأ  

 ىلع (Bunche) شنبو (Urgohart) تراهوكرأو .ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا

 .تناتوي ىلع حارتفالا ضرع .سدقلاو قشمدو ةرهاقلا ىلإ ةطاسو ةمهمب روفلا

 ةرايز» ب ىمسي ام ىلع ءانب ةرهاقلا يف dais فقوتي ذإ .ةيئزج ةروصب نكلو

 دنع نيهوركملا شنب الو تراهوكرأ هعم بحطصي نأ نود whales ةررقم ةمظتنم

 هربخي امدنع .ىرخأ مايأ ةثالث ىقبي لب .روفلا ىلع رداغي نأ نودو .نييرصملا

 (VA) .هتلحرل بسانم تقولا نأب هعلاط

 رظتنت ليئارسإ

 اذه .نويليئارسالا هيمسي امك (Ha- Hamtana) اناتماهاهلا» وأ «راظتنالا»

 لوخد نع ىلوألا ريراقتلا عم (رايآ) ويام ٠١ يف أدبت يتلا ةرتفلا ىلع قلطأ فصولا

 ١7 يف هذه تأدب .اهدعب امو تارتوتلل ينونجلا دعاصتلاو ءانيس ةيرصملا تاوقلا

 تاوق نأشب تناتوي رارقب Lele «ةيرسلا غلاب ردصم» نييليئارسالا طاحأ امدنع ويام

 (Rangoon) :ناوغنار يف اهلثمم ىلإ ةيجراخلا ةرازو تقربأف .ةيلودلا ئراوطلا

 هتلعج تناتوي ةيصخش يف بيع وأ ةيسامولبد تارابتعا ةيأ حضاولا ريغ نم لازام»

 يقلت نأ نكمي تاريسفت ةيأ لجست نأ تعطتسا نإف» :يثراكلا رارقلا اذه لثم ذختي

 ماعلا نيمألاب ليئارسإ لمأ ةبيخ ادع اميفو .«روفلا ىلع انربخأ هعفاود ىلع ًاءوض
 هتققح يذلا زاجنالا رسخت اليك ًاةيرط سملتت نأ ليئارسإ ىلع ناك .ةدحتملا ممألل



 10۴ ةمزألا

 ىلع ءودهلا نيمأتو .ناريت قئاضم ربع ةحالملا ةيرح نيمأت وهو NAOT ماعلا ذنم

 لحو .ةيلودلا ئراوطلا تاوق هترفو نمألا نم دقع ةأجف ىهتنا ذإ .ةيبونجلا دودحلا
 .«5كلذ دعب رصانلا دبع لعفيس اذام» :لاؤسب ًاعوفشم برحلا نم فيط هلحم

 ةلوجب ةرم لوأل ماق يذلا يرصملا وجلا حالس نم ودبي ام ىلع .باوجلا ءاج
 نم رشع عباسلا رهظ دعب نم ةعبارلا ةعاسلا يف .يوونلا ةنوميد لعافمل عالطتسا

 .قرشلا نم ليئارسإ اتلخدو .ةيندرألا ءاوجألا ١” غيم اترئاط تقرتخا ذإ .(رايآ) ويام

 لخاد دودحلا ىلإ اترداغو .ًادج يرسلا عقوملا قوف ضفخنم عافترا ىلع اتقلحو

 .لعف در يأب مايقلا ةيليئارسإلا عافدلا تاوق نكمتت نأ لبق انيس

 ةفاطلا جاتنإ يف اهرارمتسا نأ وه ليئارسإ قلق رداصم مهأ دحأ ثدحلا سمال

 .ةيتاوم ةصرفلا تماد ام ةيديلقت برح نش ىلع رصم ربجي امير ةيوونلا

 نأ نييكيرمألا رذح دق ناك رصانلا دبع نأ دجن VANE ماعلا ىلإ ةدوعلابو

 .برحلل ًاببس نوكي امبر ةيوونلا اهتردقم ريوطتب ليئارسإ رارمتسا

 ليئارسإ نأ رصانلا دبع ةدحتملا تايالولا تنأمطف .ةيراحتنا ًابرح تناك ولو ىتح

 hast كلذ دعب راذنإلا اذه لثم رركي مل رصان نكلو .ةيجيتارتسا ةحلسأ روطت ال

 برق ًادبأ اوسني مل مهف .نييليئارسإلا ناهذأ يف قصتلا راذنإلا اذه ىركذ نكلو

 مل رصانلا دبع نأ مغر .اذكهو .يوج فصقل هضرعت ةيناكمإو .دودحلا نم لعافملا

 ,ةيليئارسإلا ةيركسعلا تادايقلا نإف .ويام تارارق هذاختال عفادك ةنوميد ىلإ رشي

 لعافملا ىلع ليئارسإ فوخ ناك ذإ .ىلوألا ةبرضلاب مه مهمايق ةرورض ىلإ اولصوت

 (Fo) .برحلا نشل ربكألا زفاحلا وه -هنم رصم فوخ سيلو-

 .ةيناثلا ةجردلا ىلإ رافنتسالا ةجرد تعفترا ىتح غيملا تارئاط تقلح نإ امف

 (Bluehird) دريبولب ةيلمع تقبطو .ىوصقلا ةجردلا ىلإ يوجلا حالسلا رافتتساو

 .ىرخألا ةيجيتارتسالا عقاوملاو ليئارسإ تاراطم ةيامحل



 لارنجلا وه .ملاعملا فيطل مجحلا ريغص لجر ىلع ةعجارملا هذه ةيلؤوسم تعقو

 .ةيركسعلا تارباخملا سيئر (Aharon Aharale yariv) فيراي «ليراهأ» .نوراهأ

 (هانغاهلا) يف ةيناديم تاهمب نيعبرألاو ةعباسلا نس يف وهو فيراي ماق

(Haganah)نأ لبق .يليئارسإلا عافدلا شيج يف ًاريخأو .يناطيربلا شيجلاو  

 .نطنشاو يف ًايركسع ًاقحلم حبصي

 ماعلا يف (AMAN) نامأ» تارباخملا عرفل ًاسيئر ue .ليئارسإ ىلإ هتدوع ىدلو
 نيح يفو .برحلل يلحرملا دادعإلل رصانلا دبع ةطخو ةيبرعلا ممقلا نمز يف ٠

 تناك .دودحلا ىلع ةيمويلا تازازفتسالا عم لماعتلاب ناكرألا ةئيه ءاضعأ ةيقب فلك

 نشل هلهؤت ةيعضو يف يبرعلا ملاعلا نوكي ىتم ريدقت يه ةموتحملا فيراب ةمهم

 ام تقو يف يتأت امبر ةظحللا كلت نأ صلختساو .تاهبجلا عيمج ىلع ةلماك برح

 ىلع ًاينبم ناك ريدقتلا نكلو .ريخألا خيراتلا ًاحجرم 19170 و1977 يماع نيب

 وهو - نميلا برح يف اهسامغنا بيسل ايداصتقا ةليكم لظتس رصم نأب داقتعالا

 نإف .ءانيس ىلإ نآلا قفدتت ةيرصملا تاوقلا نأو امأ Lala يحن ام ناعرس ضارتفا

 .ةليدب تاهويرانيس حرطي نأ فيراي ىلع

 تناك اذإ حضاولا نم سيل» :ويام ١ ؟يف هئاسؤر ىلإ هعفر ريرقت يف فير اي لاق

 ةبيهلل دودحم بسك درجمل مأ ةيركسعلا ةهجاوملا يه ةيادبلا نم رصم اياون

 زازفتسال ةجيتن كلذ ناك ءاوس ةهجاوملل نودعتسم نحن لاح ةيأ ىلع .ةماركلاو

 .«دوصقم ريغ وأ دوصقم

(ogee eesفلأ نينامث ( 63٠.٠٠١ ) كاذنيح اهددع ناك يتلا ةيرصملا تاوقلل ةيوج  

 تاراسمل ًاحسم ىرجأو .عفدم فلأو (١٠٠٠)و ةبابد نيسمخو ةئسمخو )°00( لجر

 نأ ىري هنأ مغر «يوونلا لعافملا نويرصملا فصقي امبر» :فيراي لاق .ةلمتحملا اهتايلمع

 يف نييليئارسالا ءاقبإ مهنكمي كلذبو .ءانيس يف ةوقلل دشح درجمب نوموقي نييرصملا

 موقتل ليئارسإ زازفتسا وأ, يداصتقا فازنتساو .دودحم ريغ مئاد رافنتسا ةلاح

 .ليئارسإل ةقحاس ةميزه ىلإ اهليوحت برعلا عيطتسي يتلا ىلوألا ةبرضلاب



 100 ةمزألا

 ءايركسع ليئارسإ نم فعضأ رصم نأب دقتعي دعي مل رصان نأ ىري فيراي ناك

 نم ءازجأ ىلع ءاليتسالل ةزكرم ةريصقف تامجهب ةرماقملا هناكمإب نأ دقتعي al لب

 ايصوم فيراي لاق .ةيلمرلا ءانيس نابثك نيب يليئارسإلا عافدلا شيج قحسيو بقنلا

 مهل ًاحضومو يدنج ١٠٠.٠٠١ مهددع غلابلا يليئارسالا يطايتحالا ةيبلاغ ليعفتب

 فوس دودحم ءيشب نويرصملا مكبرضيس» :برحلل ًادادعتسا اوعدتسا مهنأ ةحارصب

 ناسح ريب يف مهتاوقو .. ةنوميد لعافم نوفصقي مث نمو .ةيرضلا ىلع نودرت

(Hasana)ينبل لبجو  (Jabal Libni)ةرورضب فيراي حصنو .«ةروانملل ةدهتسم  

 (؟1) .ةقيقحلاب Lele نييندملا ةطاحإ

 -ةبوسحم ةيقطنم عفاود ققو فرصت دق رصان نأ شيجلا تاليلحت عميج تضرتفا

 .ةيرس ةيلاتلا هتاكرحت تلظ كلذ عمو .ًالثم .رماع عم ةبرطضملا هتقالعل ركذ دري ملو

 ديري رصان نأ مهل ًاحضوم رشع عساتلا موي ءاسم يف هئارزو سلجمل ًادكؤم لوكشإ لاقو
 .نوكرحتي الو ءانيس يف نوسلجي نييرصملا نأ املاط برح كانه نوكي نل» :ًالئاق .برحلا

 امدنع نيبار عور نم أدّهو .«ةايحلا نوصي امع ثحبن فوس رهنلا كلذ ىلإ لصن امدنعو

 كلت يف ءرازولا سيئر لاق .كلذ عمو .بلغألا ىلع قئاضملا قلغي فوس رصان نأ نم ردح

 ريزو نواعم ىلإ مالكلا هجوو .«ودبت ام أوسأ رومألا» :ياباملا بزح ءامعز ىلإ اهتاذ ةليللا

 .ةبابد ٠٠١ ىلإ بونجلا يف تابابدلا

 تاراطملا ريمدتلو ةوقلاب قئاضملا حتف ةداعإل تايلمعلل ططخ دادعإ بلطو

 .ةنوميد لعافم اومجاه مه نإ ةيرصملا

 ءاكذي فرصتتلا ةرورضب حصنلا .ةكوكش لك مغرب .لوكشإ عيات كلذ عمو

 ليئارسإ قوقح لوح ةماع تانايب رادصإ نع ماجحألا هئارزو نم بلطف .ةفاصحو

 نمألا سلجم يف شاقن ضوخ يفالت نييسامولبدلا ىلإ بلطو .ةرحلا ةحالملا يف

 يف ليئارسإ قوقح عضو نعو ءلاوحألا نسحأ يف .ءيش ال نع رفسيس كلذ نأل

 .لاوحألا أوسأ يف .لؤاست عضوم ةرحلا ةحالملا

 بشنتس .كل لوقأ ..برح بشنتس» :ًارذحم (Zvi Dinstein) نياتشنيد يفز عافدلا



 يف ليئارسإ قح ديكأتو .ءانيس يف نهارلا عضولا دادرتسا وه رمألا ناك ءاوسو

 نأو .رظنلل تفلم ريغ نوكي نأ بجي ةمزألا ىلع ليئارسإ در نإف .سفنلا نع عافدلا

 (TY) .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا وهو الأ ةيلعاف رثكألا لماعلا ىلع اهدوهج زكرت

 ؟ليئارسإ اهيف ركفت امك ةمزألا يف ركفت اكيرمأ تناك له نكلو

 ريزو نواعم عم هئاقل يف ةرم لوأل (Harman) نامراه ريفسلا عمس دقل

 نل» ليئارسإ نأ .ويام ۱۷ يف (Eugene Rostow) وتسور نيجوي يكيرمألا ةيجراخلا

 يف ةبغار ةدحتملا تايالولا تناك .اهدحو ايركسع فرصتت الأ ةطيرش «اهدحو فقت

 وتسور راشأ ًاريخأو .ًادودحم ناكف نييرصملا ىلع اهريثأت امأ .سورلا عم ثدحتلا

 قطانم يفو هيضارأ ىلع هتاوق عيضوت يف هقوقح نمض فرصتي ناك رصان نأ ىلإ

 .«ًاحداف «Und دعي ةيقابتسا ةبرض هيجوتب ليئارسإ مايق نإف يلاتلابو .هتدايس

 ةراثإو .سيوسلا ةمزأ ركذتي لازام يليئارسإ لكل ًاقلقم وتسور تاملك ىدص ناك
 ززعت .ليئارسإ ىلع يساقلا يكيرمألا طغضلاو ةيداصتقالا تابوقعلاب تاديدهتلا

 نوسنوج نم ةلاسر لوكشإ يقلت ىدل ءاسملا كلذ يف قلقلاب ساسحأإلا كلذ

(Johnson)ببسب «هدح غلب دق ليئارسإ ربص نأب» هفارتعا مغر اهيف دعيتسا  

 ةوقب ديكأتلا دوأ» :ًارذحم يقابتسا يئاقو يركسع لمع يأ .ةيدودحلا تامجهلا

 يف فنعلاو رتوتلا نم ديزت اهنأش نم ةوطخ ةيأ ذاختا نع ماجحإلا ةرورض ىلع

 ةيأ نع ةيلوؤسم ةيأ لوبق عيطتست ال ةدحتملا تايالولا نأ نومهفت فوسلو .ةقطنملا

 (TY) .«انيأر اهيف دخؤي مل لامعأل ةجيتن ثدحت امبر عاضوأ

 ءاعدتسا نأب Lele نطنشاو ةطاحإو .مازتلالا يف نوبغري نويليئارسالا ناك

 قشمدو ةرهاقلا نئمطت نأ اكيرمأ نم بلطلاو .طقف ةيعافد ضارغأل ناك طايتحالا

 ةيلآ حيتافم كانه تسيل» (Barbour) :ربراب يكيرمألا ريفسلل نابيإ ابأ لاق .كلذب

 ةحالملل ةحوتفم ناريت قئاضم تناك املاط هل ططخم لمع كانه نكي مل .«ةحوتفم

 :بلاطم ىلع لصحت نأ ليئارسإل نإف .بولطملا ليئارسإ ماجحإ لباقم نكلو .ةرحلا
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 نأ امإ .ليئارسإ نإ» :ًاحضوم نابيإ لاقو .اهنمأ ةنايصل ةيكيرمأ تانامض يهو

 هاجت ةئداه ىقبت نأ ًايسايس ليحتسملا نم نكلو .تاخرصلا قلطت وأ رانلا قلطت
 ةنايصلا قحتست ةئداهلا ليئارسإ نأب دقتعت ةدحتملا تايالولا تناك اذإو .باهرإلا

 Lam ةمزتلم اهنأ قدصتل تاوطخ ذختت نأ اهيلعف

 بغرت ال كنأ مهفأ» :لاق ذإ .نوسنوج ىلإ لوكشإ باوج يف بلطلا اذه سكعنا

 ةطبترم ةيبونجلا اندودح ىلع ريبك دشح دوجو نأ ديب .رواشت نودب مازتلالا يف

 .رتوتلا نع ةلوؤسملا تاموكحلل يتايفوسلا داحتالا معدو لامشلا نم ةيباهرإ ةلمحب

 تعدام اذإ ًايلمع ليئارسإ نمأب اكيرمأ مازتلا ديكأت ةداعإ ًادج يرورضلا نم لعجي
 تابابدو ةثافن تارئاط اهنم .كلذك .ىرخأ تابلط ليئارسإل ناكف .«كلذ ىلإ ةجاحلا

 .كلذ ريغو نؤملاب دوزتلل تاليإ ءانيمل ةيكيرمأ ةرمدم ةرايزو

 Basle نويعيرمألا نولووسلا دعو نيح فو تاللا ذه نم يأ cal مل

aiiوسي مل ناق :ةريتك ةزوصم لار سا تايلط بقت :تانوبم  dalةا  
 فيك وه» برعلا هاطتما يذلا ةياعدلا ناصح ناكو .ليئارسإ ىلإ اهميلستل

 ةيار» ؟تاليإ ءانيم ىلإ ةرمدم ةرايز ةركف ةيكيرمألا ةيجراخلا ريزو دعبتسا

 ثحابتلا بنجت ةرورضب تاميلعتب دوز (Barbour) ربراب نإ ىتح «رصمل ءارمح

 نامراه بتكو .ؤطاوت دوجوب ًاعابطنا كلذ ثدحي نأ ةيشخ لوكشإ عم رشابملا
i> (Harman)ةسراممب ةدحتملا تايالولا مايق لامتحا-أوسأ تالامتحا نع  

 فارتعالاو ءاهيضارأ ىلع ةيلودلا ئراوطلا تاوق لبقتل ليئارسإ ىلع طغضلا

 تاسايسلا هذه» :ًالئاق نابيإ ىلإ ريفسلا دكأو .ءانيس يف عقاولا رمألاب
 ةيلاحلا ةمزألا هاجت ةيلوؤسملا نم ربكألا ءزجلا عقي ذإ .ًاساسأ ةيثراكو ةعدصتم

 فرط نم ًائيرج ًايكيرمأ أاكرحت نإف يلاتلابو .ةدحتملا تايالولا ةموكح قتاع ىلع
 (£Y) .«انيلكل ةيضرم جئاتن نع رفسي فوس دحاو



 سيئر لاق ًاينلع .نوسنوج باوج يف هلمأ باخ امدنع لوغيد ىلإ لوكشإ لوحت

 اهيضارأ ةمالسو ليئارسإ نمأ معد هدافم ًاينلع ايسنرف ًاحيرصت نإ» :ًالسوتم ءارزولا

 فقوملا يف انل يسفنو يساس ديصر مهأ نوكيس طسوألا قرشلا يف مالسلا ظفحو

 دلوراه ةموكح ىلإ ةلثامم ةدشانم تلسرأو .«هيف انسفنأ دجن يذلا قيقدلا ساسحلا

 ذنم نيقباسلا ليئارسإ ءافلح نم Li نأ مغر .ةيناطيربلا (Harald Wilson) نوسليو

 ريفسلا ىعدتسا ءانثألا هذه يفو .نايبلا اذه لثم رادصإ يف ًابغار ناك 1407 ماعلا

 دكأ ثيح ةيليئارسإلا ةيجراخلا ةرازو ىلإ ةيناث (Chuva Khin) نيخافوش يتايفوسلا

 قح نع lelas يتايفوسلا ريفسلا باوج ناكف .مالسلاب ليئارسإ مامتها نابيإ Li هل

 ًالمعو ًالوق يليئارسإلا ناودعلل ةنادإو ةيلودلا ئراوطلا تاوق جارخإ يف رصم
 اهازع يتلا ةيباهرإلا تامجهلا يف ايروس طروت نيخافوش ىفنو .ايروس دض ايركسع

 ىلع نودرت مكنإ .نولوؤسم متنأو .مترّدح دقل» SUL نابإ نقل ذإ نييكيرمأ ءالمع ىلإ
 (؟0) (CIA) ةيكيرمألا ةيزكرملا تارباخملاب زازفتسالا

 تناك ذإ .يرصملا دشحلا رمتساو ءًاثبع اهنئمطي ام ىلع لوصحلل ليئارسإ تعس
 :رماع لاقو .ويام نم نيرشعلا لولحب ءانيس يف اهعقاوم تذختا دق ةلماك قرف تس

 عيشأو «.يليئارسإ ناودع يأ دض ريبك يماقتنا درب مايقلا نكمي عقاوملا هذه نم»

 ىلإ هقيرط يف رمحألا رحبلا لخد دق ةيبرحلا نفسلا نم ًاريبك ًايرصم ًالوطسأ نأ

 أبنتو .نيطسلف ريرحتل داهجلا نلعأ دق يرصملا ةينيدلا نوؤشلا ريزو نأو .تاليإ

 .ةمداقلا برحلا يف ليئارسإ رامدب .ف ت.م سيئر .يريقشلا

 يق ةردابملا مامز ذخأل ناوألا نآ دقل» :قشمد يف دسألا ظفاح لاق نيح يف

 -ةيركسع ةيبرع دوفو تكرحت ةأجفو .«يبرعلا نطولا يف ينويهصلا دوجولا ريمدت

 .قارعلا ىلإ ةيروس دوفوو .ةيروس ىلإ ةيفارع

 :ةرهاقلا نم هتدوع ىدل ء.ايروس ةيجراخ ريزو (Makhous) سوخام حرص امك
 ممألا تاوق باحسنا نإ .ةدحاو ةدشتحم ةوق ىلإ ةقيقشلا اندالب تلوحت دقل»

 .«ةكرعملا ىلإ ةمدقتملا انتاوقل قيرطلا حتف ينعي ةدحتملا
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 ذنم ليثم هل قبسي مل سامح ىلإ يبرعلا عراشلاب رصانلا دبع لامعأ تعفد دقل

 ىوس رايخ نيظفاحملا برعلا ةداقلل نكي ملو .نيرشعلا نرقلا تاينيسمخ علطم

 اذكهو .مهب ةطاحالل رصمو ايروس رمآت رارمتسا عم ىتح بكوملا اذه ىلإ مامضنالا

 نأ مغر ةيروسو رصم لوح فافتلالاو دحوتلا ىلإ برعلا ويام 7١ يف ضايرلا تعد

 دق رصم نأو .نييعجرلا عم نواعتلا ةمهتب نييدوعس نييسامولبد تدرط ايروس

 ةخخفم ةرايس ترجفنا هسفن مويلا يفو .زاغلاب ةيدوعس دعاوق فصق تدواع

 بتكو .ًاصخش ۲١ تلتقو ةيندرألا ةيدودحلا (Ramtha) اثمرلا ةنيدم يف ةيروس

 نيفرطلا يأ يردن دعن مل» :ًالئاق نامع نم يروسلا ريفسلا هفرص ىدل نيسحلا

 يكلملا رصقلا نلعأ دقف كلذ عمو «!؟برعلا انؤافلح ai ليئارسإ ...ةيقوثوم لقأ

 لكب كرتشملا ودعلا دض ةيبرعلا لودلا اهتاقيقش بناج ىلإ فوقولل ندرألا دادعتسا»
 ةينانبللا (al-Zaman) نامزلا ةفيحص يف ةيحاتتفا تزجوأ دقو .«ميمصتو مزع

 ماظنلا رايهنا يف نييغارلا كئلوأ ةمدقم يف اننإ» :اهلوقب زاجيإ ريخ فقوملا ةلدتعملا

 اننإف .ليئارسإ دي ىلع متيس رايهنالا كلذ ناك نإ نكلو .قشمد يف دحلملا-يسكراملا

 (YI) .«دولخلا هل ىمتن ذئدنع

 روهمجلا نع ةبلجلا هذه بخصو بارطضالا اذه ةدش ءافخإ ناكمإلاب دعي مل
 رافنتسالا نمث ناك .طايتحا يدنج ۸٠.٠٠٠ يلاوح ءاعدتسا ءافخإو .يليئارسإلا

 نم ديزم ذاختا نع ةموكحلا زجع دقن ىلإ لوحتي ماعلا يأرلا أدبو ًالهذم

 .ةمساحلا ةددحملا تاوطخلا

 ىلع ةوسقب لوكشإ Chi دقف .هاجتالا اذهب نويروغ نب كسمأ ام ناعرس نكلو

 ةيناودعلا هتانايب ىلعو .ليئارسإ نع عافدلل ةيلود تانامض ىلع لوصحلا يف هلشف

 .نويروغ نب معز بسح .تايفوسلا دادعتسا ىوس لعفت مل يتلا

 رايهنا نم هيلع ىشخي أدب رويل نأ ةجردل ايوق لوكشإ ىلع طغضلا ناك دقل

 .امهيلك وأ يحص وأ يفطاع



 برحلا نم مايأ ةتس لكل

 يف ةيرصملا تاوقلا مدقتب ذإ ةأطو دشأ وه ام نيبار لهاك ىلع عقي ناك كلذ عمو

 يه تناك ةردابملاو .ليئارسإ نم ةردابملا مامز ذخأ يرصملا شيجلا عاطتسا ءانيس

 ناكو .نزاوت مدع ةلاح يف برعلا ءاقبإل ةيرورضو .نيبار ةسايس يف ةيوازلا رجح

 نم ريثكب ليئارسإ يحضت روفلا ىلع رصان يدحتل يدصتلا مدعب هنأ ىشخي نيبار

 ًالباق ناك فقوملا نإف ءايعافد ودعلا راشتنا ءاقب نم مغرلا ىلعو .ةعدارلا اهتوق

 .ةلماك ًابرح لعشت نأ نكمي صانق اهقلطي ةصاصر ةيأف .لاعتشالل

palبونجلا يف ةيليئارسإلا تاوقلا ةرايز ءانثأ لوكشإ ىلإ نيبار  SHSنوكتس»  
 دبي مل ..يرصملا ودعلا مزهن فوس اننكلو .ةريثك تاباصإ اهيف عقت ًاسورض ًايرح

 يتلا تاوطخلا نع نيبار هلأس امدنع ديحولا هباوج نكلو .ًاضارتعا ءارزولا سيئر

 .«ةياهنلا ىلإ ةيسامولبدلا انتارايخ عباتنس» :ناك .كلذ دعب ليئارسإ اهذختتس فوس

 ةدايقلا ىلإ راقتفالاب .لوكشإ عم نمازتملا هلمع نم مغرلا ىلع رعشي نيبار أدب

 .برحلل شيجلا دادعإب رمألا قلعتي ام يف ًاصوصخ .ةلودلا مره سأر يف

 .ةموكحلا رماوأ نيفنت نم الدب ةسايس ةغايص هيلإ بلطي هنأب رثكأ كردي أدب

 ايسامولبد ليئارسإ ةلزع ىلإ ًاريشم ويام ١4 يف هتالارنجل ناكرألا سيئر لاق
wah: NETتقولا ناخ  be yi dyadدخ أ نم  LES ER ENEE Orr gus 

 دافنتسا نم مهنكمن نأ انيلعو .ايسامولبد تالكشملا لح ىلع نورداق مهنأب نوعنتقم

 .هيلع تناك ام ىلإ رومألا ةداعإل ليبس نم ام هنأ ىرأ يننأ مغر .برحلل ليدب يأ

 تبشن اذإو .برحلا نع ليدب كانه نوكي نلف . قئاضملا نويرصملا رصاح ام اذإف
 لئاسو كلمت ال ليئارسإ نأ ىلإ راشأو .«نيتهبج ىلع لاتقلا نم انل دبال . برحلا
 .ةيواميك ةحلسأ دض اهسفن نع وأ .ةفاثكب ةلوهأملا اهلحاوس نع عافد

 ةيوجلا دعاوقلا هيف رمدي موجهب ًاصوصخ .ةيقابتسا ةبرض يف ركفي نيبار ناك
 يزمرلا اهمسا هذهك ةطخ تّدعأ دق يليئارسإلا عافدلا تاوق تناك .ةيرصملا

 ةقثلا نأ نيح يف .اهحاجن نم ًاقثاو نيبار ناكو .نينس ذنم (Moked) «ديكوم»
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 ليئارسإ عيطتست يذلا نمزلا نع نيبار لءاست .لقأ تناك ةيربلا ةلمحلا حاجنب

 نابيإ Jaa .رانلا قالطإل Lady ضرفيو نمألا سلجم لخدتي نأ ىلإ لاتقلا يف هلمحت
 شيجلا جارخإل فاك ريغ تقو وهو  نيرشعو نيتنثا وأ ةعاس نيرشعو عبرأب نمزلا

 ىلإ ةجاحب نحن .أتقو .أتقو ءًاتقو ينطعأ» :ًالئاق نيبار لسوتف .ءانيس نم يرصملا
 ال هنأ ملعت قده لجأ نم توملا اهينطاوم نم بلطت نأ عيطتست ال ةلودلاف .«تقو

 (TV) .هيلع لوصحلا نكمي

 .ةداسلا ةوهقلا برشيو ةرثكب نخدي نيبار ناك ىتح ةمزألا ىلع عوبسأ ضمي مل
 ريغ .همالك يف ًامثعلتم ويام ١” يف هولباق نيذلا نويفحصلا نولسارملا هدجوو

 باصم نيبار» :ًالئاق ربراب ىلإ نابيإ Haig .يبصعلا رايهنالا كشو ىلعو .كسامتم
 يف يفيرلا نويروغ نب تيب ىلإ هسفن مويلا كلذ يف ناكرألا سيئر يعدتسا «راودلاب

 ةنس ۸١ رمعلا نم غلابلا سسؤملا ليئارسإ دلاو ناك ثيح (Sde Boker) ركوب يدس

 .لوكشإ طاقسإ ىلع اورمآتو هل نيلاوملل ًاعامتجا دقع دق .بضاغلا .تقولا كلذ يف

 نأ دب الف .نويروغ نب كوعدي امدنع» :لوكشإ ميرم ىلإ دعب اميف نيبار لاق
 ىلع لوصحلا يف لمأ هدواري ناكو .لوكشإ مالعإ نودي نكلو .ًالعف بهذو . «بهذت

 .ناسللاب aia وه هيلع لصح ام نأ ديب .هتكرابمو نويروغ نب معد

 عضو يف ترشح دقل» :هلوقب .بابلا لخد املاح نيبار نويروغ نب مجاه دقف
 قزأم يف نحن نآلاو .برح ضوخ ديري رصان نأ يف أريثك كشأ ينإ .ًادج بعص

 لئاهلا مكلا اذه هئاعدتسالو .ةفاحصلا ىلإ ةيزازفتسالا هتانايب ىلع هفّتعو .«ريطخ

 .ةلوزعم تلازام ليئارسإ نأ نيح يف برحلا صرف نم تداز يتلا - طايتحالا نم
 طايتحالا ءاعدتساب رماوألا كاطعأ نم وأ تنأ تبكترا دقل»:ًامهتم لاقو

 امبر .ىربكلا ىوقلا نم فيلح نودب رصان عم ثدحتلا نإ .«ًاحداف أطخ رافنتسالابو
 يتلا ةينمألا اهتازجنم لكل ًاددهمو .لاوحألا نسحأ يف ليئارسإل ًارمدم نوكي

 . ًاراحتنا نوكي امبر لب .ةمرصنملا ةنس نيرشعلا لالخ اهتققح
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 مه ءارزولا سلجمو ءارزولا سيئر» .اصاخ ًايوق ًابجش عبطلاب .لوكشإ ىقلتو
 نم سيل ذإ :برح ضوخ مدع وأ برح ضوخب رارق ذاختا ةيلوؤسم نولمحتي نيذلا

 ..رومألا jad اذكه سيل . اهتابجاو نع ةموكحلا ىلختت الو .ررقي نأ شيجلا نأش

 نب يف هلمأ ةبيخ نم مغرلا ىلعف .ةرمدم .نيبار رظن يف .تاماهتالا تناك

 هنإو يليئارسإلا عافدلا شيج اهيلإ لصو يتلا ةثيدحلا ةوقلا كردي مل يذلا نويروغ
 دقنلا لضفب ةقيمع ةنعط نعط هنإف .ةيسنرف وأ ةيناطيرب ةيامحل ةجاحب دعي مل
 Yi يفبني .ريطخ عضو ىلإ ةلودلا تلصو دقل» :هلوقب قباسلا هملعم هيلإ ههجو يذلا

 .«ةيلوؤسملا لمحتت كنإ .نولوزعم نحن .برحلا ىلإ بهذن

 .سأرلا ىطأطم» .يفيرلا تيبلا نم هجورخ دعب هينذأ يف نرت تاملكلا تلظ

 .(58) . دوهشلا دحأ هفصو امك .«هيتفش نيب نم ىلدتت هتراجيسو .نيفتكلا ضيفخ

 نم ةرايسلاب امهقيرط يف ناشدردي امهو هنع ًالقن نيبار يدعاسم دحأ لاق
sauركوب : (Sde Boker)سيئر ناك كلذ عمو .ىلعأ رادجلا ناك رثكأ تدعص املك»  

 يشوم كلذ دعب ىقتلا ذإ .ىلعأ رادج ىلإ هقيرط يف يليئارسإلا عافدلا شيج ناكرأ
 (Moshe Dayan)». ناياد

 VANE ماعلا يف ةعارزلل ريزوك هبصنم نم قباسلا ناكرألا سيئر لاقتسا نأ ذنم

 ةموكح ةداوه الب دقتني وهو .يابام بزح نع dps رخآ نويروغ نب قشنا امدنع

 يف تسينكلل لاق اذكهو .ةيلامشلا دودحلاب قلعتي اميف اهتسايس ًاصوصخ .لوكشإ
 ىلع نأو .مويلا نيللستملا نم ةريبك ةجوم كانه دعي مل» :هنأ ١417 ماعلا نم ربوتكأ

 .دودحلا حتف تاباصع نم تارشع روبع درجمل ديعصتلا ae يف عقت الأ ليئارسإ

 ةيأ يف طروتت نل اهنكلو يسايسلا اهلاضن يف ايروس ىلإ ةيبرعلا لودلا مضنت فوس

 ةيوجلا ةكرعملاو .عومسلا ةراغ دقتناو .«ةيروس اهب ردابت نأ نكمي ةيركسع ةرماغم
 يهتنيس» :ًائبنتم فاضأو .ماقتنالاب نيبار تاديدهتو .ايروس عم ناسين نم عباسلا يف

 امير رخآلا بناجلا نأ مهقي نأ هيلع ناخد نم تاراشإ لسري نمف .برحلا ىلإ كلذ
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Aا راك كانه  E ele esةموكحلا تربعت نأ ودام  SANانو  

 نم وأ ةنوميد فصق نم وأ .ضيبأ يسايس رصن قيقحت نم رصانلا دبع نكمي

 .ءامد ةقارإ نود .ناريت قئاضم قالغإ

 ناكرألا ةئيه سيئر نأ ودبي ؟نايد نم هيلع لصحي نأ نيبارل نكمي نذإ معد يأف

 رصان مايق لاح يف اهعضو دق ناك ةديدج ةطخل هفالسأ نم ةعجار ةيذغت ديري ناك

 شيجلا موقي .طقف دودحلا نع عافدلاب مايقلا نم ًالدبف .ناريت قئاضم قالغإب

 مدق .قئاضملا ربع ةحالملا ةيرح ءاقل اهيلع ةضياقملا مث ةزغ لالتحاب يليئارسإلا

 كلذ ناياد ىلإ (Atzmon) نومزتأ يزمرلا مسالا اهيلع قلطأ يتلا هتركف نيبار

 رصان نوكي فوسو .رثك نوئجال كانه» :مزحب ًالئاق اهضفر ناياد نكلو .ءاسملا

 باوج كانه سيلف .ليئارسإ لهاك ىلع هيقليل هلهاك نع هبعلا اذه ءاقلإب ًاديعس

 يرصملا شيجلا ريمدت نم دب ال ذإ .يسفنو يركسع باوج لب .قالغإلا ىلع يميلقإ
 .«ًايلك رصانلا دبع لالذإو

 Gai ديري -ديزملا ديري ناك هنكلو .نومزتأ ةطخ ىلع هباوج Gul ىدل ناك

 رارق ذاختا نع ةموكحلا زجع نإ :لاق .ةموكحلا نم هاوكشل ةفطاعتم ةيغاص

 يذلا رمألا هسقنب رارقلا ذختي نأ ىلإ هرطضي .برح ضوخ مدعي وأ برحلاب

 ًاباوج رحي مل هفيضم نكلو هفيضمل ىكش .هنع عافدلا نكمي ال فقوم يف هعضي

 .تمصلا ىوس

 (TA) .ةكرعم ضوخل ةدعلا دعي ًادئاق سيل هنأكو «...ةعطقتم ريغ ةروصب ةيبصعب

 براوق عضب تعطق .ناريت يف رصان فرصت ام اذإ ةكيشو ةكرعملا تدب

 ءانيس نيب (لايمأ ةعبس) ةقيضلا ةانقلا تناك كلذ عمو .قئاضملا ةيعئالط ةيليئارسإ

 ىتلا ةانقلا لكشت تناك ثيح ةيليئارسإلا ةلودلل ةايحلا طخ ةيبرعلا ةزيرجلا هبشو

 ةيزمر ةميق قئاضملا نم روبعللو .ءودهب ناريإ نم طفنلا ليئارسإ اهربع دروتست
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 نأ دعبو AOT ماعلا يف نييرصملا ىلع مهراصتنا ىلإ زمري ذإ .نييليئارسإلل

 ام اذإ اهسفن نع عافدلا يف اهقحب يلود فارتعا ىلع لوصحلل ليئارسإ تلضان

 AUS ةعدارلا اهتردقل اهنادقف ينعي قحلا اذه نع اهلزانت نإف .قئاضملا تقلغأ

 ةدايقلا فوفص يف ماسقنا ىلإ «؟قئاضملا رصان قلغي له» :لاؤسلا ىدأ دقل

 يأر ناك .خيشلا مرش يف نويرصملا نويلظملا لزن امدنع ىتح .ةيليئارسإلا

 لاق ذإ .قئاضملا قلغي نل رصان نأ داسوملا سيئر .( ع1۲ (Amit تيمأريثم

 كلذ نأل .رصانلا دبع قحم نع رفسي فوس لمعلا اذه لثم نإ» :هيأر ًاحضوم

 تارباخملا يأر عم اذه هيأر قفتا» .يسامولبدلاو يركسعلا قطنملل فانم فرصتلا

 دبعو .برحلا ينعي قئاضملا راصح نأ ىرت تناك يتلا .ةيليئارسإلا ةيركسعلا

 مل نيبارو لوكشإ نأ ديب .طقف ةرهشلاو دجملا ديري لب .برحلا ديري ال رصانلا
 نإ :ًالئاق ويام ١” يف ءارزولا سلجم ءارزولا سيئر بطاخ .يأرلا اذه ىلع اقفاوي

 عبتتس .ةنوميد يف يوونلا لعافملا فصق وأ قئاضملا قالغإ يف نييرصملا ةطخ»

 .ةمساح ىلوألا سمخلا قئاقدلا اهيف نوكت» برح بشنت فوسو .«ماع موجهب

 .«ًالوأ رخآلا تاراطم مجاهي نم ةلأسملاو

 .رصانلا دبع دي عفد أشي مل هنكل .برحلا بوشن نم ًادكأتم ناك لوكشإ نأ عمو

 دوجو نم دكأتلل قئاضملا ربع ةيعيلط ةيليئارسإ ةنيفس لاسرإب ًاحارتقا ضفر دقف

 الأ نييفحصلا ىلإ بلطو .مهرمأ ربدتو ةيبونجلا دودحلا برق نيزكرمتم نييطايتحا

 كلملا نم لوكشإ بلطو .تاليإ يف ةيسارلا وأ ةرداغملا نفسلا نع ًاثيش اوركذي

 هلشفل نيجلاب رصانلا دبع فصو نع فكي نأ ةيكيرمأو ةيناطيرب تاونف ربع نيسح

 ةيفيصلا تسينكلا ةرودل يحاتتفالا هباطخ يف لوكشإ نادأ .راصحلا ضرف يف

 هكسمتل فطلب رصانلا دبع خبو هنكلو .نييروسلا هتاعرو ينيطسلفلا باهرإلا

 ىلإ اعدو .يليئارسإلا رافنتسالل ةدودحملا ةعيبطلا ىلع دكأو .ةبذاك تاعاشإب

 لود لكل ةيلودلا قوقحللو .يضارألا ةمالسو ةدايسلا قوقحل لدابتملا مارتحالا
 متي نأ يغبني كلذ نإف .رصانلا دبع ريذحت نم دب ال ناك اذإو .طسوألا قرشلا
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 ربع ةحالملا ةكرح نأ ىلع صنت ةدحتملا ممألل ماعل نيمألا اهلمحي ةلاسرب .أي
 عفادتو ليئارسإ اهدكؤت يتلا ةيموقلا قوقحلاو حلاصملا مهأ نم دعت ناريت قئاضم

 قالغإلا

 ةيلودلا ئراوطلا تاوق بحس نع ضار ريغ ناك اذإ ام أدبأ رصانلا دبع رهظي مل

Lisبولق يف علهلا تبد يتلاو ثدحلا كلذل ةمعادلا ةيبرعلا ةروفلا نأ امك .ًايئزج وأ  

 هذه فادهأ نم نأ نيح يفو . اهسأر ىلع ميظعلا يرصملا ميعزلا عفرت .نيليئارسإلا

 .ناريت قئاضم قالغإ وه ريطخ رخآ بناج اهل ناك .ةيلودلا ئراوطلا تاوق ةلازإ ةكرحلا
 ريبخ لاق .برح ىلإ دوقي نأ نكميف رخآلا امأ ءًايسايس أرصن لوألا فدهلا عنص

 ةيصخش رهظت انه» :دعب اميف Liles ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو يف ةيرصملا نوؤشلا
 :ناهرلا ةفعاضمب وأ رئاسخلا ليلقتب لشفلا ىلع درلا عيطتسي ءرملاف .رصانلا دبع

 ناك رصانو ..كحابرأ ةفعاضم ةلواحمب وأ .حبرت ام ىلع لوصحلاب حاجنلا ىلإ فضأ

Letts)4١( .«لشفلاو حاجنلا ةبعل يف ًارماقم  

 نأ نم مغرلا ىلعف .ًادج ًايلاع ناهرلا ناك .صاخ هجوب .ةرماقملا هذه يف

 ذنم قئاضملا ربع رحبت تناك ةيليئارسإلا نفسلا نأب ملعي نكي مل يداعلا يرصملا

 نإف .ناريت عقت نيأ ىتح ملعي الو -طق انلع كلذب فرتعي مل رصان نأل- ١9065 ماعلا

 مهركذت يهف .نييرصملا ةداقلا دنع ةضيفب تناك ةيدوعسلاو ةيندرألا ةكحامملا

 نأ» يهو ۱۹١١ ماعلا يف اهقتاع ىلع رصم اهتذخأ يتلا ةمهملا زاجنإ يف مهلشفب

 لشفلا كلذ رفسأو .ةيبرع ةريحبك ةيقعلاب ظافتحالاو «جيلخلا جراخ دوهيلا يقبت

 ليئارسإ تأشنأ .رمحلا رحبلل هتمخاتم لضفبف .رهدزم ءانيمك تاليإ روهظ نع

 .ةيرصملا حلاصملل نيديلقتلا نيلاجملا .ايقيرفإو ايسآ عم ةراجتلا يف اهل مدق ئطاوم

 لالخ ءانيملا لخد دقف .رصانل يصخشلا سفانملا .ناريإ هاش نم طفنلا تدروتساو

 يلاوح هنم تجرخو .تالومحملا نم نط 01٠٠٠ يلاوح امهدحو نيتقباسلا نيتنسلا

ub Yeyenىلاوح هيف تسرو  Oreةنيفس . 
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 ٠۹۵۸ ماعلل فينج ةدهاعم ىلع عيقوتلا رصم تضفر .ةناهإلا هذه نم ماقتناللو

 .عيقوتلا مدع ببسو .اهيف ةيلودلا ةحالملا ةيرحو ناريت قئاضم ةّيملاع نمضت يتلا

 عيقوت دعب .ةيعرش ريغ ةروصب تاليإ تلتحا ليئارسإ نأ وه .ةرهاقلا تلاق امك

 نكي مل .ةيناودع برح قيرط نع اهيف ةحالملا ةيرح ىلع تلصحو .ةمئادلا ةندهلا
 ةدحتملا ممألا نكت ملو .ةيرصملا قطانملا ربع ةيبرح داوم نحش ليئارسإل ًاحومسم

 (EY) .ةيعرشلا ريغ ليئارسإ بساكم ةيامح ىلع ةرداق

 تناك نيح (رايآ) ويام نم رشع عباسلا ذنمو .قئاضملا راصحل ًاقاوت رصان ناك

 .قباسلا اهعضو ىلإ اهديعي نأ ررق .قئاضملا سرحت تلازام ةيلودلا ئراوطلا تاوق

 ماعلا تايركذ رصانلا دبع سني مل .ًامامت ًافلتخم أرمأ دعي رارقلا كلذ ذيفنت نأ ديب

 ءانيس يف ةيرصملا طوطخلا يليئارسإلا عافدلا شيج تاوق تقرتخا امدنع 7

 .خيشلا مرش ىلإ اهقيرط يف يهو

 اهدشح تلمكتسا دق ليئارسإ نأب ديفت ةيركسع ريراقت دورو دعب .نآلاو

 رابكل رصانلا دبع لاق .رخآ وزغ لامتحا نع يضاغتلا ناكمإلاب دعي مل .ًابيرقت

 ويام 7١ يف ليللا فصتنم هتيب يف مهعم ءاقل يف نييندملاو نييركسعلا هتداق

 AY ىلإ برحلا بوشن ةصرف نم داز ةيلودلا ئراوطلا تاوق درط ناك اذإ» :(رايآ)
 لاؤسلاو 20< نم رثكأ ىلإ لامتحالا كلذ عفري فوس ناريت قئاضم قالغإ نإف
 AS دعتسم شيجلا له وه

 عضولل دعتسم شيجلا .يتبقرب» :لاف يذلا pole نم ددرت نودب درلا ءاجو

 ال رصم نإف .لاح ةيأ ىلع قئاضملا مجاهتس ليئارسإ نأ املاطف .«ًايموجهو ًايعافد

 ةهج نم .اهقالغإ يف لشفلا امأ .رمألا ريشملا حرش اذكه :اهقالغإب ًائيش رسخت

 .بيردتلاب سدنهملا .ناميلس ءرازولا سيئر pole خبوو .رصم ىلع Ibe دعيف .ىرخأ

 WSLS رصم حلاص يف نوكي ال امبر قئاضملا ربع رورملا عنم نإ :لاق امدنع

 ملعلا ةيؤر (خيشلا مرش يف) كانه ةزكرمتملا يتاوقل نكمي فيك»:بارغتساب
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 المهم كانه ىلإ تاوقلا كلت رماع لسرأ نأ دعبو «5مهمامأ نم رمي ىليثارسإلا

 .هتطلس ببسبو .«قئاضملا قالغإ مزلتسي ..نآلا رمألا» :لاق .هناكرأ ةئيه ةحيصن

 (Y) .هتضراعم نيرضاحلا نيلوؤسملا دحأ عطتسي مل هقطنم .هتجح ببسب سیلو

 رثعي مل .ةضراعملا عيطتسي يذلا ديحولا وه هنأ مغر رصانلا دبع ضرتعي ملو

 تاباتك يف ىتح الو .قالغإلا ىلع يرصملا ميعزلل ًاظفحت ركذي ليجست يأ ىلع
 (Badaran) ناردبو رماعو لكيه نأ عقاولاو .لكيه نينسح دمحم dic عفادملا

 ريوس وبأ ةدعاق يف يلاتلا مويلا يف نيدوجوم اوناك (Muhieddin) نيدلا ييحمو

(Abu Suweir)نيسمحتملا .نيرايطلا نم ةعومجم رصانلا دبع ايح ثيح ةيوجلا . 

 لا درط هرارقبو .ةيروسل ليئارسإ وزغ برقب «ةقيقد تامولعم» يقلتب مهربخأو
UNEF(رصم قوقح) اتقوقحل ديكأتك .ءانيس نم .رامعتسالا مدخت يتلا ةوقلا  

 ًاهايم ةبقعلا جيلخ لكشي» :لوقلا ةصالخ تءاج مث «ةبقعلا جيلخ ىلعانتدايسو
 جيلخ يف رورملا يليئارسإلا ملعلل فورظ ةيأ تحت حمست نل فوسو .ةيرصم ةيميلقإ

 .برحلل نودعتسم نحن .ًالهسو ًالهأ :مهل لوقن نحنو .برحلاب دوهيلا دده .ةبقعلا

 ةيأ تحت انقوقح نع لزانتن نل اننكلو .برحلل دعتسم هلك انبعشو ةحلسملا انتاوق
 .«انل ءاملا اذه .فورظ

 ةيبرعلا تاموكحلا ىلإ تايفربلا تراط ىتح تاملكلا هذه رصانلا دبع قطن نإ ام

 .ليئارسإ ىلإ طفنلا تانحش طابحإ يف اهتدعاسم بلطتو .رصم رارقب اهربخت

 ةيميلقإلا هايملا يف ةنيعم قطانم يف (oH ةيرحب ًامافلأ نأ» ةرهاقلا ويدار نلعأو

 نم رماوأ ىلع ءانب تلسرأو .ىصقألا دحلا ىلإ رافنتسالا ةجرد تعفرو .«ةيرصملا

 براوق نم ةراّبعو ةرمدم لسري يك لوطسألا ىلإ تاميلعت رماع ميكحلا دبع
 تالقان مامأ وأ ةيعيلطلا ةيليئارسإلا نفسلا مامأ ناريت قثاضم دسل ديبروطلا

 نيتقلط نفسلا هذه ىلع قلطت» :هتاميلعت يف لاقو .تاليإ ىلإ ةيتآلا طفنلا

 .بجتست مل نإو .رارضأب اهبيصت تارايع اهيلع قلطت .بجتسي مل نإف .نيتيريذحت
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 تردص» :ًاركذتم ؛خيشلا مرش ىف نييلظملا ةداق دحأ .ظفاحلا ديع دمحم لوقي .«قرغت

 ةفاضإلاب ئطاوشلا ىلع ترشتنا .ةصاوغو «دیبروط قراوز ةتسو .ةرمدمو ..ةليقث ةيرحب

 (Harghada).. ةداغرهلا ءاول نم -7١ غيم تارئاط نم برس ىلإ

 مهيلإ برقأ تاقلطب مهيمرن .اوفقوتي نإف .ةيريذحت تارايع قلطن نأ انرمأو

 تاوق دوجوب أدبأ ملعي نكي مل هنأ مغر .لمعلا اذهب ًاروخف ظفاح ناك «.. اذكهو

 ربع ةحالملا ةيرحب عتمتت تناك ليئارسإ نأب وأ ةقطنملا يف ةيلودلا ئراوطلا

 نكن مل انننكل ..برحلل ًانالعإ .عبطلاب .قئاضملا !GME ناك» :لوقلا عباتيو .قئاضملا
 )££( .«لؤاست يأ نودب رماوألا انذفن لب .ةظحللا كلت يف كلذ ملعن

 عراوش ترمغ .«ًالهسو ًالهأ» ةرابع تددرت ثيح هلك يبرعلا نطولا جاهتبالا داس

 .رصم لمعل ةللهم ةيريهامج تارهاظم سلبارطو توريبو دادغبو ليلخلاو سدقلا

dagةيقارع ًالاترأ نأ ركذو .ةيدوعسلاو تيوكلاو نانبل نم لك يف ةحلسملا تاوقلا  
 كلملا سبل .«قرشلا ةكرعم يف كراشتل» ةيندرألاو ةيروسلا دودحلا وحن تكرحت ةحلسم

 نم .ةيكيرمأ تابابد اهنيب نمو يبرعلا قليفلا نم تادحو ضرعتساو ايركسع ايز نيسح
 )0£( .ةيبرغلا ةفضلا هاجتا يف ريشت يهو .ندرألا رهن ربعت الأ ضورفملا

 يف سيراب يف هفقوت ءانثأ قئاضملا قالغإب ملع ذإ .مهتجهب برعلا تناتوي كراشي مل
 ىلع ةياهنلا يف ممص هنكلو .هتلحر يغلي نأ ركفو .ةريبك ةناهإب رعش .ةرهاقلا ىلإ هقيرط

 .رانلا قلطي نم لوأ نوكي الأب دعي هلعجي وأ هرارق نع رصانلا دبع ينثي هاسع اهتعباتم

 gale ۲٢ يف ءاثالثلا موي رهظ دعب يلودلا ةرهاقلا راطم يف تناتوي ةرئاط تطح

 .ءالخإلا palgi (Rikhye) ياهكير يقلت نم ًامامت عوبسأ دعب يأ

 ديرن»و هرصانلا دبع شاع» نوفتهي سانلا نم تاثم تناتوي لابقتسا يف ناك
 يذلا ضاير دومحم ناك نيلبقتسملا نيب نم .راطملا ضرأ ىلع هلوزن ءانثأ «برحلا

 عم ءاقللا أجرأ .ًاقهرم ناك .تناتوي نألو .روفلا ىلع تاثداحم ءدبل ًادعتسم ناك

 .يلاتلا مويلا حابص 4, 0£ ةعاسلا ىتح ةيجراخلا ريزو
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 لمحت يتلا- نيزوميللا .تناتوي ةرايس تربع امدنع ايفاص ًادراب حابصلا ناك
 نأ ىلإ. ةيتايفوسلا ةرافسلاب ةرام .ةعماجلا رسج دنع لينلا رهن UNEFI- ةحول

 نكي مل كلذ عمو .ةيجراخلا ةرازول تقؤملا رقملا ثيح سيم اريمس قدنف ىلإ تلصو

 ةيليئارسإ دوشح ةيأ دوجو مدعب ةيكيرمأ تانيمطت ضفر دقل .ًادبأ .ًالئافتم ضاير

 بونج لالتحال ةرماؤم كانه نأ ىلع رصأو .اهل ةميق ال اهايإ ًاربتعم .لامشلا يف

 لعجل فدهت ءانيس ةركسع ةداعإ نإ .كلذك كانه ةيلود ئراوط تاوق ضرفو ايروس

 دق رصم فرصت نكلو .ضاير لاق امك ءناودع sh مايقلا لبق نيترم ركفت ليئارسإ

 ماعلا يف يليئارسإلا ناودعلا ىلع راتس رخآ لادسإ» :يه .ىرخأ ةياغ ًاضيأ مدخ

 درطت فوس .برح ضوخ رمألا فلك ولو ىتح راتسلا كلذ ةداعإ متت نل .7

 عنمت فوسو .«رمألا مزل اذإ .ةوقلاب» يرصملا بارتلا نم ةيلودلا ئراوطلا تاوق

 .ةيسامولبدلل ًاريبك ًالاجم ضاير كرتي مل .تاليإ ىلإ راحبإلا نم ةيليئارسإلا نفسلا

 .اهتيلآو ةندهلا ةيقافتا شاعنإ لامتحا ثحب يف ةبغار تناك رصم نأ نم مغرلا ىلعف

 للقي وأ اهب ًافارتعا ليئارسإ حنمي Wia- .دودحلا ميسرتك- ءارجإ يأ تضفر اهنإف
 .برحلا ةلاح نم

 ضرعي نأ لبق هثيدح لمكي نأ ضايرل .ًاراجيس نخدي ناك يذلا .تناتوي حاتأ
 لواحت الو قئاضملا رصم قلفت ال :ةثالث وأ نيعوبسأ ةدمل عاضوألا ديمجتب هتركف

 ًاتقو -ةيبوكلا خيراوصلا ةمزأ رارغ ىلع -قيلعتلا اذه رفوي فوس .اهروبع ليئارسإ

 .يملس لح ىلإ لصوتلا لجأ نم يلود طيسو نييعتل

 ًاددرت يدبت الأ ةموكحلا ىلع نأب لوقلا دكأ ذإ .كشلاب ًابوشم ضاير لعف در ناك
aliiةيضقلا نع عافدلا ىلع اممصم ناك يذلا شيجلا مامأ ًاصوصخو .اهبعش  

 ليئارسإ نأ اهدافم يتلاو لوكشإ نم تناتوي اهلمح يتلا ةلاسرلل نكي ملو .ةيبرعلا

 .ةيجراخلا ريزو ىلع رثأ يأ .ايركسع قئاضملا حتفت فوس



Weبرحلا نم مايأ ةتس  

 ريرحتلا يدان يف يزوف دمحم روتكدلا هفيضم عم ءادغلا ماعط تناتوي لواقت

 OLS .ءاشعلا دعب ءاسملا يف نوكيس رصانلا ديع عم هءاقل نأب $592 aibi ثيح

 ام هنع ردصي مل هنإف .ريخأتلا اذه نم ءاتسا دق ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ناك

 .كلذ ىلع لدي

 Lais ًادئاق ..ابدؤم bata .ًادج اطيسب» هدجي .رصانلا Juss ًاعلوم ناك

 يرصملا لبق ثيح (Rangoon) نوغنار يف لوألا امهءاقل طق سني ملو «هبعشل

 كلذ ناك . ايئام ًالافتحا هروضح ءانثأ Ub لّلبتي نأو .يديلقتلا يمروبلا يزلا ءادترا

 .تناتوي لبق .ةرشاعلا ةعاسلا سيئرلا تيب يف تاثداحملا تأدب امدنع bob علولا

 ةرايز لبق نم قئاضملا قالغإ نالعإ ررق دق ناك هنأب رصان تاليلعت .روفلا ىلع

 بلط ولف .جارحإلاو كابرإلا هفيض بنجي ىك اهلبق سيلو .ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا

 فاد .قئاضملا قالغإ نع مجحي نأ رصانلا ديع نم تناتوب

 نيدعتسم اوناك نإ هتالارنج ىلإ لاؤس هيجوتو ةردابملا مامز ذخأب ملحي هنأ فرتعاو

 امم لضفأ لاح يف نكن مل» رصانلا دبع ركذي امك مهباوج ناكو .ليئارسإ ةمجاهمل
 ءدبلا عفانم لكب زوفن فوسو .بيردتلاو حيلستلا ةديج انتاوق .نآلا هيلع نحن

 .ًالوأ موجهلاب

 .ةماستباب باجأ تناتوي نكلو «5مهل لوقت اذامف -برحلا نوبسكي فوس مهنأب يتالارنج

 نشب اهمهتا يتلا ةدحتملا تايالولا اهيف عرق ةبهسم ةبطخ رصانلا دبع ىقلأ مث

 ءارو اهنأيو .يمالسإلا فلحلابو هب ةطاحإلا ةلواحمبو paa دص «عيوجت برح»

 سيلو تاليإب يعرش قح يأ اهل سيلف .ليئارسإب قلعتي اميفو .ةيليئارسإلا دوشحلا

 .افيح ءانيم ربع هادريتسا عيطتست طفنلاف .رمحألا رحبلاب ةجاح ةيأ اهل
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 ملو- كلذك خيشلا مرش نم اهجارخإ ينعي دودحلا نع UNEF داعبإ نأ دكأو

 .برحلا ينعي هرودب اذهو -بسحف ةوقلا هذه راشتنا ةداعإب بلط ركذ ىلع تأي

 مل ام موجهلا يف ةين انيدل سيل» .ًالوأ رانلا قلطي نم نوكي نل هنأب هدعو رركو

 يطعي نأ دعب اميف قفاوو Yai مجاهن نل .. انسفنأ نع عفادن فوس ذئدنعو .مجاهن

 هيعارت نأ ةطيرش فيقوتلا اوعاريو نيبيط اونوكي نأ ناريت يف هتاوقل تاميلعت
 .«كلذك ليئارسإ

 ئراوطلا تاوق ديلقت ةيناث رصان ضرع ذإ .ةبيرغ ةقيرطب عامتجالا ىهتناو
 اهتادعم ءارشب هل حامسلا بلطو .ةزيمتملا اهتامدخ ىلع يرصم ماسو ىلعأ ةيلودلا

sues cestaلظ.هنكلو :نطرتلا ادهن تناوب  Silas 

 .نأب .ثحب نم ىرج امم جتنتسا دق ناك يذلا (Rikhye) ياهكيرل نيبو

 هل اودكأ دق ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا ةداق نم هريغو هتيجراخ ريزوو رصانلادبع»

 هل غلابلا مهمارتحاب عتمتي يذلا ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا بصنمل ريبكلا مهمارتحا

 «.يبرعلا ملاعلا يف ةعساو ةيبعشبو ًايصخش

 .لمألا اذه هكراشي مل ياهكير نكلو .كلذ ليئارسإ لبقت نأ الإ قبي ملو

 نأكو .تتشمو فيعض رصانلا دبع نأ ىري قباسلا UNEF لا دئاق ناك ذإ

 ءاقللا نع هعابطنا لوح هلاؤس ىدلو .ةدايسلا بحاص وه .سيئرلا سيلو .شيجلا
 يضقنس اننأ دقتعأو .ىربك ةيطسوأ قرش ًابرح دهشتس كنأ دقتعأ» :ياهكير لاق
 (EV) .«ةميخولا اهجئاتن نم صلختن ىتح نآلا نم Lele نيسمخ

 ءاينأ تلصو .لقألا ىلع .برحلل ًاقافآ كانه نأب ةديكأ ةروصب نيبار قحسإ قفاو
 ١.١ ةعاسلا يف يليئارسإلا عافدلا شيجل ةيركسعلا تارباخملا ىلإ قئاضملا قالغإ

 ةيرصم ةصاوغ نأ :اهدافم ريراقت ىلإ ةفاضإ .ويام نم نيرشعلاو ثلاثلا رهظ دعب
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 .نالوجلا تاعفترم يفو .خيشلا مرش يف تبصن دق ةليقث عفادم Sig .قئاضملا تربع

 ةكرح تناكو .يبرحلا اهخوسرو اهتوق تاجرد ىصقأ يف ةيروسلا تاوقلا تناك

 ةعطقلا نإ» :ناكرألا سيئر لاقو .ًاديدش ًاصيلقت els دق نييلودلا نيبقارملا

 دق - برحلل ةعيرذ رصانلا دبع ءاطعإ .يهو طسوألا قرشلا ةيجحأ يف ةيساسألا

 .ملعي امك .ناهرلا يف ناكو «..انبعلم يف ةركلا تحبصأ ايلمعو .اهناكم يف تعضو

 ةلأسم يه نآلا ةلأسملا لب» .تاليإ راهدزوا رورملا ةيرح ةيضق درجم نم رثكأ

 (EY) .ةليللا كلت هتالارنجل لاق امك .«نوكن ال وأ نوكن :يموقلا اندوجو

 لبق هظاقيإ ىدلو .ةيقابتسا ةبرضب مايقلا ىلع ةقفاوملا ضفري لوكشإ لازامو
 .«قئاضملا نويرصملا قلغأ دقل .يديس» :هل لاق يذلا رويل لينولوكلا لبق نم رجفلا

 عافدلا شيج ةدايقف رقم تحت (روب :ةيربعلاب) ةرفحلا ىلإ ةرازولا سيئر عره

 رتوتم وجو ةماعلا ناكرألا ةئيهو نيبار كانه هراظتناب ناكو .بيبأ لت يف يليئارسإلا

 .تاعقوتلاب نوحشم

 ةلمح ةرتف تهتنا دقل» :ًالئاق (YARIV) فيراي .تارباخملا سيئر ثيدحلا أدب

 رسخت فوس اهنإف قئاضملا راصح ىلع أدر ليئارسإ فرصتت مل اذإف ..ءانيس دعب ام

 لودلا رسفت فوسو .ةعدارلا هتردقم يليئارسإلا عافدلا شيج دقفيو اهتيقادصم

 ملكت مث .«تاذلاب اهدوجوو اهنمأ ديدهتل ةعئار ةصرف هنأب ليئارسإ فعض ةيبرعلا
 ودعلل هجون نأ بجي ..ةعرسبو نآلا برضن نأ بجي» :لاقف (Weizman) نمزياو

 :ًالئاق .نيبار ملكت ًاريخاو «هب قحتلت فوس ىرخأ ىوق نإف Yy .ةيضاق ةيرض
 ىلإ مالكلا هجو مث .هرصم كرحت حاجن ىلع يندرألاو يروسلا فقوملا دمتعي»

 وأ ءاهيلع مواسيو .ةزغ لتحي نأ امإ يليئارسإلا عافدلا شيجل نكمي» :ًالئاق لوكشإ

 ىلع Galas موجهب ةكرعملا حتتفي نأ بجي نيتلاحلا يفو .يرصملا شيجلا رمدي

 مث .ًالوأ رصم برضن فوس .ةقيقحلاب فرتعن نأ انيلعو .ةيرصملا ةيوجلا ةوقلا

 .«كلذك ندرألاو ايروس لتاقن
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 مايقلاب حصني شيجلا نأو ليئارسإ حلاصل دعي مل تقولا نأ نآلا لوكشإ مهف

 .ةريطخو ةيدج ةروصب هكبرأ روظنملا نكلو .ةيقابتسا ةبرضب

 ًاضرعم ليئارسإ لامش نوكي .رصم برضب ةيليئارسإلا تارئاطلا موقت نيح يفف

 نأ وه رثكأ هقلقي ناك يذلاو .اهلمكأب تانطوتسم ةلازإ اهنكميو .ةيروسلا رانلل

 ,تالارنجلا ةحيصنل هلوبق دعب اذكهو .فنعلا نم عون يأ ضراعي لازام نوسنوج
 تاليإ ىلإ طفنلا نم جيرهص لصي نأ عقوتملا نم ناك ذإ .ىرخأ ةّرم راظتنالا ررق
 مدقي ءانثألا هذه يفو .رمألا مزل اذإ راصحلا ىدحتي اهدنعو .عوبسأ نوضغ يف

 dpb (4A) ةرم نطنشاو ىلإ ًاسامتلا

 ةلاسر ليللا ءانثأ تلصو ذإ .لوكشإ تدشان دق تناك نطنشاو نأ عقاولاو

 همازتلاب هايإ ًاركذم .ةتباث باصعأ راهظإ ىلع ليئارسإ ثحت نوسنوج نم ةرخأ

 تناتوي رارقل هفسأ ىدبأ نوسنوج نأ مغرو .ليئارسإ نمأب ءاسؤر نم هقبس نمو

 تايالولا نأو .ًانواعت نودبي تايفوسلا نأ ركذ دقف ةيلودلا ئراوطلا تاوق نأشب
 «اهجراخ وأ ةدحتملا ممألا لخاد» .ةمزألل يملس لح داجيإ ىلإ ىعست ةدحتملا

 ضعبب ليئارسإ ديوزت يف ةدحتملا تايالولا تبغر لح ىلإ لصوتلا متي نأ ىلإو
 تادعاسمو ءاذغو كوه خيراوصو .نوتاب ةبابدو ةرزنجم فصن١٠١٠١- تادعملا

 نويلم ٠١ ةميقب ضرق ىلإ ةفاضإلاب رالود نويلم غ7.” اهتميق غلبت ةيداصتقا
 ىلع .ةبعص ةلكشمب ةقفصلا هذه تءاج .اهتنحم يف ليئارسإ ةدعاسمل -رالود

 تحت عيطتست ال وأ رابتخا ةنيفسب راصحلا يدحت عيطتست ال ليئارسإف :لاح ةيأ

 .برحلا بوشن عرست نأ فورظ ةيأ

 «ةيملسلا تاءارجإلا لك داقنتسا دعب الإ غوسي ال يدارفنا يليئارسإ لمع يأف»

 (Eppy نورفيإ يبإ ةدحتملا تايالولا ةيجراخ ريزو نواعم (Rostow) وتسور رذحو

 ةدحتملا تايالولا بعش مامأ ضرعي نأو دب ال ريربتلا اذه لثم نإ» :ًالئاق 8

 )4£( .«ملاعلا بوعشو



 .لمعلا نم دب ال هنأب ملاعلا عانقإب :لوكشإ مازتلا ىلع ًاءوض ةلاسرلا تقلأ دقل

olyةحضاو ةملؤملا ةمزألا كلت تناك .لمعب همايق مدع بابسأب نيليئارسإلا عنقي  

 ماعلا ذنم ليئارسإ تاموكح تناك .ةيرازولا عافدلا ةنجلل يناثلا عامتجالا يف

 نم ءارزولا بناج ىلإف .ًءانثتسا لوكشإ ةموكح نكت ملو .ةيفالتئا تاموكح ٨۸

 كانه ناك -ةرازولا يف هل ددع ربكأ- يابام بزح .يطسولا يكارتشالا بزحلا

 بزحلا نمو (نيدحتملا لامعلا بزح) يلاكيدارلا يكارتشالا مابام بزح نم ءاضعأ

 .(لامعلا داحتا) (Ahdut Ha- Avoda) ادوفأ-اه تادوحأ يركسعلا يكارتشالا

 ينيدلا بزحلا) (Mafdal) لادفملا بزح .ايسايس لدتعملا .بقارملا ينيدلا بزحلاو

 .ةمزألا دوجو ببسبو نكلو .عافدلا ةنجل يف ةلثمم لئاصفلا هذه تناك .(يموقلا

 نم (Menachem Begin) -نغيب محانم- كلذك ةضراعملا نع نولثمم رضح

 زيريب نوعمشو ناياد يشوم ىلإ ةفاضإلاب (Gahal) لاحاغ ينيميلا بزحلا

 نم عساو فيط ءارزولا سلجم يف ناك اذكهو (Rafi) يفار بزح نم امهالكو

 .ةقيمع اهنيب تاماسقنالا تناكو .ءارآلا

 ايمسر قلفت فوس قئاضملا نأ .ًابطقم .ةنجللا ربخأو .ةسلجلا نيبار حتتفا
 ناكمإبف ةفيعض ةعدارلا ليئارسإ ةوق نأ امبو .مويلا كلذ يف ٠١.٠١ ةعاسلا

 نم هتاوق ةيعضو لوحيو ةهجاوم ةيأ ناكمو نامز ضرفي نأ رصانلا دبع
 ام اذإ ءاذكهو .تاعاس نوضغ يف ةيموجهلا ةيعضولا ىلإ ةيعافدلا ةيعضولا

 امبرو- نييرصملا نإف .قئاضملا ىلع ءاليتسالا يليئارسإلا عافدلا شيج لواح

 هيلع ناك ام سكعب نآلا عضولا .اهتاذ ليئارسإ نوبرضيس -نييندرألاو نييروسلا

 ١505: ماعلا يف

 ءاسنرفو ةيناطيرب عم ةفلاحتملا ليئارسإ هجاوت اهدحو رصم تناك .كاذنيح ذإ

 لامتحا hing .ةديدع ةيبرع ًالودو رصم هجاوت اهدحو ةلوزعملا ليئارسإف نآلا امأ

 يف ةهزن نع ثدحتتن ال اننإ» :هلوقب هثيدح نيبار متتخاو . ًاضيأ تايفوسلا لخدت

 ةئجافم ةبرضب ةيرصملا ةيوجلا ةوقلا رمدن نأ ىوس انل رايخ الأ ودبي نكلو» .هزنتم

 .«ءانيس ىلإ ةيربلا انتاوق مدقتب اهعبتن
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 امف ايروس تمجاه ليئارسإ نأ ضرفنل .ةلئسألا نم عيرس لباو نيبار ىلع لاهناو

 يليئارسإلا ناريطلا نأ نيح يف ليئارسإب ايروس هقحلت نأ نكمي يذلا ررضلا وه

 نم فيلح نودب اهدحو فرصتلا ليئارسإ عيطتست فيك ؟رصم فصقب لوغشم

 بزح نم (Zalman Aran) نارأ ناملز .میلعتلا ريزو زربأ مث ؟ىمظعلا ىوقلا ىدحإ

 حبصت اهنودب يتلا ةيوجلا انتوق دابت نأ لمتحملا نم له» :ًابعر دهاشملا رثكأ يابام
 .«؟اهنع عافدلا نكمي ال ةفوشكم دلبلا

 مجاهت نل ليئارسإ .ال» :لاقف .تالؤاستلا هذه ىلع بيجيل هدهج كهنملا نيبار لذب
 ىلإ ًاغلاب ررضلا نوكيس .معن .فثكم يعفدم فصقب موقت ايروس نأب انعقوت مغر ايروس
 تارئاطلا طاقسإ لامتحاب قلعتي اميفو .لامشلا ىلإ تافتلالا ةيوجلا ةوقلا عيطتست نأ

 ىلإ لؤاستلا لاحأ دقف .ةيرصملا ةيوجلا ةوقلا ريمدتب اهمايق نم ًالدب ةيليئارسإلا

 سيئر بصنم SW لغشي يذلا ًاماع ء١ رمعلا نم غلابلا نمزياو نأ مغر .نمزياو
 .يكلملا وجلا حالس يف ًارايط ًاقباس لمعي ناك يليئارسإلا عافدلا شيج يف تايلمعلا

 ةطخل يسيئرلا سدنهملا ناكو .مرصنملا دقعلا مظعم يليئارسإلا ناريطلا حالس داقو

 :ًالئاق :نارأ فواخم عضاوتماللا روهتملا عيلخلا اذه نمزياو دعبتسا (FOCUS) سكوف

 تسيل :ًالئاق فدرأ مث ٠٠٠ لصأ نم ةرئاط ٠١ يليئارسإلا وجلا حالس رسخيس»

 يليئارسإلا ناريطلا ةجوم نإف يلاتلابو .ًايلمع اهئاوجأ قالغإ عيطتست ةلود كانه
 .فشكت نأ ريغ نم ءاوجألا قرتخت فوس ىلوألا

 (Haim Moshe Shapira) اريباش يشوم مياح عانقإ يف نمزياو حجبت حلفي مل

 نيذلا نيحيرصلا مثئامحلا نم Lele 10 رمعلا نم غلابلا ريباش ناك .ةيلخادلا ريزو

 هنأ فيك نيبار ركذف .ايروس هاجت ةطشنلا ةيعافدلا لوكشإ تاسايس نوضراعي
 OW امأ Uy gin ًاسرد اهنيقلت نكميو اهدحو فقت ايروس Ob موي تاذ دقتعا

 انأ» WSLS فدرأو .برحلا ىلإ دوقي امبر اذهك ًاسرد نأو اهدحو دعت مل ايروسف
 .«راحتنالل ًادعتسم تسل نكلو .لاتقلل دعتسم



 ,لقنلا ريزو (Moshe Garmel) لمراك يشوم نم لك شيجلا بناج ىلإ ناك
 .ةبيقح الب ريزولا (Israel Galile) يليلاغ ليئارسإو

 هئارآ يف حيرصلا نغيب امأ .رصم دض برحلا نالعإ ىلإ امهالك اعدو
 .ةركفلا ديأ زيريب نوعمش كلذكو .ةيقابتسا ةيرضل همعد نع ربع دقف .ةيركسعلا

 Lae Late باصعألا رتوتم هجولا بحاش سلجي راوحلا اذه ءانثأ لوكشإ ناك

«Latsىلع دالبلا لبقتسم امبرو يصخشلا هلبقتسم نأ اكردم .رويل لاق امك  Lad 
 نإ عافدلا ريزو بصنم نم ةلاقتسالاب بعشلا هبلاطو هدض ماعلا يأرلا بلقنا .ةيواه

 ABS لوكشإ درتسي يكلو .نويروغ نب حلاصل ًاضيأ ةرازولا سيئر بصنم نم نكي مل

 لكشي قئاضملا ربع ةحالملا ةيرح يف لخدت يأ» نأب تيسنكلا رَّذَح هب روهمجلا
 ًايناودع ًالمعو .ىرخألا لودلا ةدايس قوقحل ةبرضو يلودلا نوناقلل ًاحضاف ًاقرخ
 .برحلا نم فوخلا نمكي ناك فصاعلا ديعولا اذه فلخ نكلو «.ليئارسإ دض

 تاعردملا يف ليئارسإ ىلع نوقوفتي برعلا نإ ءارزولا سلجم ًاركذم لاق

 ؟بونجلا لالتحا نع رصم فقوي يذلا ام» :دحاو -ىلإ- ةثالث ةبسنب ناريطلاو
 ًاعودص ثدحي هنأكو ءارزولا سيئر ادب «5انتانطوتسم ةمجاهم نع نييروسلاو

 نوغثي انه نوفقي ال دوهيلا» نأب برعلا algal ةرورض Si ذإ .هتموكح سوفن يف

 فزاع هنأ فرتعاو .ةيسامولبدلا تارايخلا لك فاكشتسا نولداجي لب (منغلاك)

 .برحلا ديرن Yo :لاق دقف .ةيلودلا دوعولا ىلع دامتعالا نع وأ مادص ةراثإ نع

 ةعرسب درن نأ انيلع -نوفصقي اذام ذئدنع مهي الو- برعلا انفصق نإ نكلو

 ليئارسإ لصحت نأ ىلإ ماقتنالا ليجأت ناكمإلاب ناك اذإ امع لءاست مث» .ةرازغبو
 .«حالسلا نم ديزم ىلع

 ريزو قفاو ذإ .ناييأ Li اهنم هذقنأ مث .ةطرو يف قراغ هنأكو لوكشإ ادب

 ةمأ نإ» :ًالئاق هتاركاذم يف دكأو .عدرلا لب تاليإ تسيل ةيضقلا نأ ىلع ةيجراخلا

 ىلع ىرخأ تامجه دص مدعل ًاببس دجت امير ةيرحبلا اهحلاصم ةيامح عيطتست ال
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 ىلع ليئارسإ ةردقب ًادبأ نمؤي نل برعلا نم Laat نإف Lia فقوم ذختي مل امو .اهقوقح
 ,ةدحتملا تايالولا همعدت الأ لمتحي يركسع لمعب مايقلا !glu ضراع كلذ عمو «ةمواقملا

 .سيوسلا ةمزأ ةداعإ ضراع هنأ يأ - هل تايفوسلا ةمواقم لامتحا عم

 EA ةرتف ليئارسإ لبقتس :نطنشاو نم هاقلت يذلا بلطلاب ءارزولا سلجم ربخأو
 تايسنجلا ددعتم لوطسأ دشح ةدحتملا تايالولا اهلالخ سردت رواشتلل ةعاس

 هذه ةطخلا نإ :ًالئاق راشأو .ناريت قئاضم اهروبع clòt ةيليئارسإلا نفسلا ةقفارمل

 همالك نابيإ متتخاو .اهسفن نع اهعافد يف ليئارسإ معدب رواهنزيإ دعو نم رثكأ
 ةظحل يتأت ال امبرو- ةظحللا هذهل يخيراتلا لقثلا نإ» :ًالئاق ةزيمتملا هةتحاصفب

 لايجأل ردقن نل ًالإو ؛ةوطخلا هذه ذختن نأ انم بلطتت -يدوهيلا خيراتلا يف اهلثم

 .«كحملا ىلع «قالغإلا» عضو يف انلشف انريغلو انسفنأل رسفن نأ .ةمداق ةديدع

 ناياد لوقي نأ لبق سيل نكلو تيوصتلا ىلع حرطيس يكيرمألا حارتقالا ناك
 هتلحر يف هيدتري ناك يذلا يركسعلا يزلا يدتري لازامو ةظاظفب ناياد ملكت .هتملك

 دقل .سدقملا ىلإ هتيحطصاو ةيركسعلا ةطرشلا هتدجو ثيح ةيبونجلا ةهيجلا ىلإ

 كراعم ةراسخب ءىلملا اهثارتب رتلكنا انسل نحن» :ًارخاس لاقو «مهمادقأ اوخسريل

 انيلع» :ًالئاق حرتقاو .رصم ىلع اهدعب يربو يوج موجه نشي نأ ىلع .نييكيرمألا

 .«نييليئارسإلا برعلا نم ىتحو ندرألا نم ةداضملا تامجهلل

 ةصرف ناييإ ءاطعإل يركسعلا لمعلا ليجأتب رارق ذخأ نأ دعب عامتجالا ضفنا

 تاشقانم تفقوأف- ةمزألا ةدح نم ليلقتلا ىلع لمعت ةموكحلا تذخأ .ءانثألا هذه

 داجيإ ةيناكمإ فشكتست تناك نيح يف -ةيمسرلا تالافتحالا تعباتو .تسينكلا
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 ةيلمعل دادعإلا يرجي فوسو .ةضراعملا مضيو ةينطولا ةدحولا لثمي ءارزو سلجم
 :(.ةحالملا ةيرح ءاقل اهيلع ةضياقملاو ةزغ لالتحا) (Atzmon) نومزتأ»

 .«راظتنالا رمتسي» كلذ ادع امو .طايتحا يدنج 56٠٠١ ءاعدتساو

 فادهأ وأ ةيليئارسإلا تاراطملا فصقب موجهلاب رصم أدبت امدنع طقف

 )°0( .اهتاوف JS اهيلع ليئارسإ درت ةيجيتارتسا

 ضري مل اذه هكولس نكلو .ةيسامولبدلاو برحلا نيب أطسو ًاراسم لوكشإ كلس
 رايتخا ىلع اوقفاوي مل (Aran) نارأ مهنيب نمو .ياباملا ءارزو نم ددع كانهف .ًادحأ

 يفو .ةقثلاب ريدج ريغو ءوفك ريغ هنأ نيدقتعم هل صاخ ثوعبمك نابيإ لوكشإ
 .ةموكحلا ةيمسح مدع نم نوكشي .ءانثألا كلت يف .تالارنجلا ناك تايلمعلا ةفرغ

 ىلعو .ءانيس يف مدقتلاو (Focus) سكوف ةيلمعب عورشلل ططخلا تزجنأ دقل

 يدؤملا نورطللا رممو لامشلا يف ندرألا عبانم ىلإو -رمألا مزل نإ ىرخألا تاهبجلا

 هرودب قلعملا ةأجافملا رصنع بسك ىلع قلعم تايلمعلا هذه لك حاجن .سدقلا ىلإ

 . اهئاطعإ يف ًاددرتم لاز ام يذلا لوكشإ ةملك ىلع

 ليئارسإ نأ ملعي نيح ىفف .ةقيمعلا هسجاوه -هسجاوه Lisi (Rabin) نيبارلو

 ينامثلا نأ نم انقيتم ناك .يكيرمألا سيئرلا نم ةرشابم ةدشانم لهاجت عيطتست ال

 كلذ نوضغ يف رابخألا تناكو .هتمهم نابيإ متي نأ لبق يضقنتس ةعاس نيعبرألاو

 رشع ةعست مهئامدب اولسغيل» مهشويج عيوطت نومظني برعلا ةداقلا ناكو .ماغلألاب

 .مهظعاوم يف نييرصملا نيدلا لاجر ريبعت بسح «نيطسلف يف راعلا نم ًاماع

 دعب هتلوليق نم لوكشإ ظقيأ ذإ .نيبار ىلع أدج ًاليقث رارقلا ذاختا ءبع حبصأ

 :هيأر pad دق هنإ :هل لوقيل .يرازو عامتجا ضاضفنا نم ةليلق تاعاس دعب .رهظلا
(are =)؟رخآ جرخم نم سيلأ» :ءارزولا سيئر هلأسف .«برحلا ليئارسإ نشت نأ » 

 نكل .«رخآ رايخ انمامأ سيل نكلو ةحداف رئاسخب ىنمن فوس» :ًابطقم نيبار هباجأف

 :هيلع (Ís لاقف دعب عتنقي مل لوكشإ
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 «ةيسايسلا تارايخلا دافنتسا لبق هموجهب يليئارسإلا وجلا حالس موقي ال فوس»

 .ةعرسب نيبار فقوم تاعافد تراهنا .ةيرضلاب مايقلا ىلع ةقفاوملا هحنمي ملو

 رصان» :اهتمزال ديدرت عم ليئارسإ عراوش يف ةيونعم ةيضيرحت ةينغأ ترشتناو

 اذإ» :هتاركذم يف نيبار لاق امك .ًامامت كلذ ريغ تناك ةقيقحلا نكلو .«نيبار راظتناب

 سلجم راظتناب لوكشإو لوكشإ راظتناب ناك نيبار نإف .نيبار راظتناب رصان ناك

 )0١( ....نوسنوج سيئرلا راظتناب نابيإو !Glu راظتناب ءارزولا سلجمو .هئارزو

 .دعاصتو دعاصتو .رتوتلا دعاصت» :رويل لاق .ةمومحم ةمداقلا ةعاسلا تناك

 تعراستو ..فتاوهلا نينر عطقني ملو .ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم لئاسرلا تلاهناو

 ىلإ ةفاضإ .نيبار ىلع طوغضلا نم ةلئاهلا ةلتكلا هذه تعمتجا .«ةعاسلا براقع

 .الوأ نويروغ نب هيلإ ههجو يذلا موللا هبع

 نحن امأ .ةدحاو ةهبج ىلع رصم لتاقت فوس» :ًالئاق اريباش يشوم مياح هرّكذو

 ىقلتن نلو .ًامامت نيلوزعم نآلا نوكنسو .ةثالث وأ نيتهبج ىلع لتاقن فوسف

 ةيلوؤسم لمحتت لهف ..لاتقلا ءانثأ اندنع حالسلا صقن اذإ حالسلا نم تادادمإ

 (OY) .«سفنتأ تمد ام كلذ مواقأس ؟رطخلا ىلإ ليئارسإ ضيرعت

 تاملك لعقب ءاوس .نيبار راهنا ىتح gabe نم نيرشعلاو ثلاثلا ليل لح نإ ام

 دعب اميف لاق .تاليإل يرصملا ديدهتلا مظاعت لوح ريراقتلا لعقب وأ اريباش

 لضفب يلع تلح ةقيمع ةنحم يف تقرغ» :هتلاح فصي يليئارسإ يفحصل
 ىلع ناك ءيش لك ..فورظلا بعصأ يف برح ىلإ يدالب تدق ينأ ..يتئيطخ

 .مايأ ةعست ذنم ماعطلا نم ًائيش لوانتأ مل .ًاباوص مأ كلذ ناك أطخ .يقتاع

 (Leah) هيل هتجوز تأر امدنعو «ءايمسج اكهنم تنكو .عاطقنا الب نخدأ تنكو

alleءابطأ سيئر تعدتساو .ةيبونجلا ةهبجلا يف ةلوجب همايق نم هتعنم  
 قلقلاب هتلاح صخش يذلا (Eliyaho Gilon) نوليج وهايلإ روتكدلا شيجلا

 Gage هل فصوف .قبطملا
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 نينس دعب الإ هنع باقنلا فكشي ملو ءيليئارسإلا روهمجلا نع نيبار رايهنا رمأ يفخأ

 سيئر تيب ىلإ ةليللا كلت يف نمزياو يعدتسا .«نيتوكينلاب ممست ىلإ يزعو .ةديدع

 دقل» :ًالئاق نيبار متمت .Lal ًابئتكم «ًانكاس ًاتماص» هدئاق دجو ثيح ناكرألا ةئيه

 .«نآلا ىتح ةيشحو اهرثكأو برح ريكأ .يتئيطخ اهنإ .. رطخلا ىلإ ةلودلا تضرع

 هيلع ضرع نيبار نأ نمزياو ىعدا ءروهش ةتس دعب هفينصت ىرج ريرقت يفو

 تايونعم ىلع ظافحلا ةرورض ىلإ راشأ هنأ مغر .ضفر تايلمعلا سيئر نكل .هبصنم

 نأ دعب اميف نيبار ركنأ .هنم رفم ال عاجش رارق ذاختا ىلإ ةموكحلا داشرإو ةمألا

 دق ناكرألا ةثيه سيئر نإ :لوقت ةقيقح نكلو .امهنيب راد دق ثيدحلا اذه لثم
Canto01( .ًايعقاو لوؤسملا وه ناك هتايلمع سيئر نأو ( 

 ىلإ ةفاضإلابف .شيجلا موجه ططخ قاطن عسو ذإ هددرت نم نيبار نمزياو ررح

 مدقت لمشتل نآلا ةطخلا تعسوت .ةزغ لالتحاو يرصملا يوجلا حالسلا ريمدت

 هاجتاب اهدعب ام ىلإ .تقولا حمس اذإو .شيرعلا ىلإ ًايرغ ةيليئارسإلا تاوقلا
 .ايروس وأ ندرألا لخدت ةهجاومل ةيلامشلاو ىطسولا تادايقلا تدعتساو .ةانقلا

 سداسلا يف اهيلع قلطأ امك «Kardom») مودرك) سأفلا ةيلمع قلطنت فوس

 .رثكألا ىلع ويام نم نيرشعلاو

 ةيليئارسإلا عافدلا تاوق نوكتس دغ موي لولحب» :ناكرألا ةئيه ىلإ نمزياو لاق

 هذه ىلع قفاوتس ةموكحلا نأب ةماتلا هتقث نع ربعو .«برحلل ةدعتسمو ةزهاج

 جرحدتت ةيليئارسإلا تاعردملا تناك نيرشعلاو سماخلا ليل فصتنم ليبقو .ةطخلا

 (04) . دودحلا وحن

 رماع ءرجف»

 سكأ ةطخ ىلع ةقفاوملا يوني ال لوكشإ نأل ةريرم لمأ ةبيخب نمزياو باصيس
(AXE)يف برحلا بوشن نم فوخلا هرواسو .نيبار رايهنا ببسب ًاريثك جعزنا امك  

 طاشن صيلقتب رمأ دق ةرازولا سيئر نأ ىلإ ةفاضإ .هتاثداحمو نابيإ ةمهم طسو
 .ءانيس قوف عالطتسالا تاعلط ديق هنإ ىتح .بونجلا يف ىليئارسإلا وجلا حالس
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 .مسحلا لجأ نم ديازتي ةرهاقلا يف طغضلا ناك .رومألا لوكشإ متك نيح يف

 دبع ىلإ نيبرقملا نيلوؤسملا دحأ (Mahmud al-Jiyyar) رايجلا دومحم قلع دقف

 تناك .«برحلل أيهتت ةنيدم تسيلو لافنرك اهنأك ةرهاقلا عراوش تدب» :ًالئاق رصانلا

 ىلع رانلا نوقلطي مهو برعلا دونجلا نيبت ةريثم ةيرادج تاحولب ةنيزم ةنيدملا

 .مهلاصوأ نوعطقيو مهنوقنخيو مهنوقحسيو ةفوقعملا فونألا يوذ نيحتلملا دوهيلا

 .اندونج ةيامحب يبرع .ايخيرات يبرع ةبقعلا جيلخ» :رخافتب ددري ةرهاقلا ويدار ناكو

 نودعي ..برعلا نييالم» :ًالئاق .ةدحتملا تايالولا فدهتسا امك .يبرع .يبرع .يبرع

 .«اكيرمأ اي هتاذ كدوجوو .ةيكيرمألا تآشنملاو .ةيكيرمألا حلاصملا عيمج برضل

 وأ يليئارسإ در دوجو مدع نع مجانلا عيجشتلاو .هذه سامحلا ىمح لضفبو

 ىجترم لارنجلا ىلإ uals .هموجه ةطخ pale عبات .ناريت قئاضم !DUA ىلع يكيرما
(Murtaga)برحب نحن أدبن قوس .ةرملا هذه» :ةمدقتملا تانيصحتلا يف ةلوج ءانثأ ». 

 .تاليإ لزعو ةيليئارسإ ةيجيتارتسا فادهأ ىلإ ةيوج تابرض هيجوت ىلإ ةفاضإلاب
 ةديدجلا ةيلمعلا ذيفنتب ءدبلاب رماوألا تناكو .اهرسأب بقنلا لمشتل هفادهأ pale عسو

 رقم كلذب ًازواجتم pale تيب نم ردصت فوس «رجفلا» يزمرلا مسالا اهيلع قلطأ يتلا

 رطيس يذلا موهفملا سكعت ةرهاقلا عراوش نأ نآلا مهفأ» :راّيجلا لاق .ايلعلا ةدايقلا

 ةماقإ Y بلطتت الو لافطأ ةبعل ىوس سيل ليئارسإ ريمدت نأ وهو .ةدايقلا ىلع
 )00( .«رصنلا تاراعش قاربإو .دئاقلا تيب يف ةيفتاه طوطخ ةعومجم

 نوكت نأ ىلإ ليئارسإ رج يف رصان ةيجيتارتسال ًاقرخ «رجفلا» pole ةطخ تناك
 ةيرصملا رداصملا تمسقنا ؟نذإ .رصان اهيلع ضرتعي مل ملف .برحلا يف ةئدابلا يه

 .ًاساسأ ةطخلاب رصانلا دبع ةفرعم لوح .رمألا عقاو يف لب - لاؤسلا اذه لوح

 أططخم دارأ رصانلا دبع نأ ىلع نورصي .لكيه لثم .رصانلا دبعل نولاوملاف

 باتكلا امأ . ًانمض هيلع قفاو لب .ةرشابم هعضو يف كراشي مل .موجهلل ًاجمانربو

 ةيلمعلا ركتبا هدحو pale نأ Sle ةيأ ىلع .نودكؤي رصانلا دبع نودقتني نيذلا

 .رصان ةدارإل ةحيرص ةضراعمك
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Laةيلمعب ًاملع رصان طيحأ دقل :نييأرلا نيب ام ناكم يف نمكتف ةقيقحلا  

 نأ امك .رماع palgi زواجتي يكل ةيسايسلا ةوقلا ىلإ رقتفي ناك هنكلو ءرجفلا»

 .ىرنس امك .رصانلا دبعل ةنيعم عفانم ليئارسإل رصم وزغل دادعإلل

 رابكلا طابضلا نم «رجقلا» ىلع ةديحولا تاضارتعالا ترهظ .ىلوألا ةلحرملا يف

 بيردتو ةروانم ىوس نكت مل ءانيس ةركسع ةداعإ نأ نودقتعي مهنم ريثكلا ناك نيذلا

 .برح نش تناك كلذ ةياغ نأ نآلا اوفشتكا مهنكلو .يركسع

 هنوكل خيشلا مرش لالتحا ةداعإ ضراع يذلا «يزوف» ناكرألا ةئيه سيئر نإ
 ثادحألا ًاعجرتسم هسفن لأس ذإ .ةيثراك «رجفلا» ةيلمع ربتعا .هل موزل ال ًازازفتسا

 نأ نكمي فيك» :هسفنب هسفن باجأ مث «5ةيسايس فادهأ ةطخلل له» .هنهذ يف

 Sae glaa- (OV) يركسعلاو يسايسلا قسنلا نيب ةلصلاو ةيسايس فادهأ اهل نوكي

 ةيجيتارتسا عقاولا يف يه يتلا «رهاقلا» ةطخل ًاريمدت «رجفلا» ةطخ قيبطت دعي

 نم مزاللا ددعلا ىلإ رقتفي يذلا .شيجلا ناك .ةثالثلا لحارملا تاذ ةيعافدلا رصم

 ةيموجه عقاوم ىلإ اهلمكأب ةيولأ هجوي .قدانخلاو تانيصحتلا عيمج لاغشإل دونجلا

 تبد يتلا ضوفلا قيمعت ىلإ ةضقانتم رماوأ تدأ ةريخألا ةظحللا يف و .ةمدقتم

 -ًاثيدح نميلا نم وديعأ نيذلا .نييطايتحالا- لاجرلا نم فالآلا تارشع قفدت ببسب

 مهبايث .ايركسع ايز نوسبلي الو قدانب نولمحي ال .راقبأ تانحاش يف مهنم ريثكلا لصو

 لارنجلا دهاش ةرطنقلا يف ةيديدحلا قرطلا ىقتلم دنعو .ةيواخ مهنوطبو .ةعقرم

 لاجرلا نم ًاماوكأ» ةيرصملا ةيركسعلا تارباخملا سيئر بئان لضفلا وبأ حاتفلا دبع

 لءاستو «اهتالابم الو ةحلسملا تاوقلا ةدايق لامهإ بيسب نيعئاضلا نايبصلاو

 .«؟ليئارسإ انودع اهب هجاونس يتلا انتاوق لاح يه هذهأ» :ًابرغتسم

 ريغ اهتارئاط ثلثو .ةيعفدملا عطق عبرو .ةيرصملا تابابدلا نم ٠١“ يلاوح ناك

 .ءالؤه نمو .مهل ةنيعملا عقاوملا ىلإ اولصو اهدوتج فصن نم لقأو .لمعلل ةحلاص

calsيف يزوف لاقو . ًاقالطإ مهيدل ةفولأم ريغ قطانم ىلإ .سردت مل ماهمب نوريثك  
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 تايملعت كانه نكت ملو .تالاصتالل ةقبسم تابيترت كانه نكي مل» :هتاركذم

 ةددعتم ةطخ الو .(اهيلع ىلوتسي يتلا قطانملا) ةرادإل وأ ةيعفدملل ةيركسع

 هذه نع Lis ملعت ال انتاوق» نأب pole ىدل جتحا امدنع كلذ عمو .«لحارملا

 (OV) .«نذإ مهبرد» :ًالئاق ههجو يف حاص .«ةطخلا

 نع لؤاستلاب ىجترم لثم روجأم صخش أدب ثيحب Lag ةعساو ىضوفلا تناك

 يه امم رثكأ ةيسايس شيجلا ةياغ نأ .ًاضيأ يزوفك .نظ ذإ .«رجفلا» ةيلمع ةمكح
 ةقاطلا يف صقنلا نيبف .هتش يونملا موجهلاب عمس امدنع مدصو .ةيجيتارتسا

 «يباوج عامسل شهد رماع ريشملا» نأ لارنجلا ركذيو .تادادعإلا ةلفو .ةيرشبلا

 هيرايط ةردقم يف USS دومحم يقدص نأ امك .هتطخب ًاكسمتم لظ ريشملا نكلو
 :رماع ىلإ ESLA .مهل ةددحملا ةيوجلا تامجهلا عيمج ذيفنت ىلع

 يف طفنلا يفاصم ىلع ..يوونلا ةنوميد لعافم ىلع موجه ..تاليإ ىلع موجه»

 تاليإ ةمجاهم عيطتسأ ال انأف ؟يكيرمألا وجلا حالس دئاق يننظت له ..افيح

 قلتي ملو (08) .«دحاو Ob («رجفلا» ةيلمع بجومب) يليئارسإلا لحاسلا فصقو

 .تمصلا ىوس ًاباوج

 ةيلاتلا مايألا لالخ أدج ًالوفشم سيئرلا ناك ذإ .لخدتلا ضفري رصان لازام

 ةيجراخ ريزوو .ايروس ءارزو سيئر -ةيبرعلا دالبلا نم دوفو كانهف .قالغإلا رارقل

 نيصلا نم معد لئاسر كانهو مهلابقتسا نم دبال -يقارعلا سيئرلا بئانو .تيوكلا

 ةيموي تاعامتجا كانه تناكو .اهيلع درلا نم دبال ةيلامشلا ايروكو ةيلامشلا مانتيفو

 يلامع رمتؤم ىلإ لوقلا chi اهتعاذإ نم دب ال ةنانط تاملكو .ةدايقلا رقم يف

 برحلا تبشن نإو .ليئارسإ عم برحلا ينعي ةبقعلا جيلخ قالغإ نأ ملعن انك» :يبرع

 ىلع رصان فزع امك .«برعلا 353 هذه ..ليئارسإ ريمدت اهفدهو ةلماش نوكتسف

 .ليئارسإ قوقحب اكيرمأ سوه هربتعا ام ىلعو .اكيرمأ «ةيصوصل» رتو

 يه مويلا ليئارسإ» :هسفنب باجأو «5ليئارسإ يه نم» :ًايراكنتسا ًالؤاست لءاستو
 (09) .«ةدحتملا تايالولا



ua}رصات مول ذادزا  (Sayaنسكرلا باطخ ببسي ؛ ًاديدج كلذ نكي مل ناو :ةدخب  

 يئام رمم ناريت Oly يعرش ريغ هنأب راصحلا هيف فصو .ويام YY يف عاذملا نوسنوج

 «ةقطنملا لود لكل ةيميلقإلا ةمالسلاو يسايسلا لالقتسالاب اكيرمأ مازتلا رركو .يلود

 تبكترا دق رصم» نأ اهدافم .كلذ نم دشأ ةيهفش تاراشإ ضيبألا تيبلا لسرأو

 ,ةدحتملا تايالولل ةيويحلا حلاصملاب ًاررض قحلأ يذلا رمألا .قئاضملا يف «ًاناودع

Sillyوأ .ةينلع ةروصب فنعلاب تأدب اذإ ةيلودلا بقاوعلا مخوأ» هجاوت فوس  

 ترشتناو .«ةيماظن ريغ تاعوجم وأ ةيماظن ةيركسع تاوق مادختساب ...ةيرس

 لازنإ ىلع زنيراملا بردت اهنأو .ةوقلاب راصحلا رسكل ططخت اكيرمأ نأب تاعئاش

 .طسوتملا رحبلا يفرش يف دوجوملا سداسلا لوطسألا رفنتساو .ناريت يف يئامرب

 نم ةصاخ ةلاسر هيقلت مغر يكيرمأ يركسع لخدت نم رصان فواخم أدهت مل

 اهسيئر وأ رصم هاجت ةيناودع رعاشم ةيأ دوجو نوسنوج اهيف يفني ضيبألا تيبلا

 ذاقنإل لب .ءارولا ىلإ رظنلا تسيل يتمهمو كتمهم» :لوقي نوسنوج بتك ذإ . ًايصخش
 حرتقاو .«اهديري ال ًادحأ نأ دقتعأ برح نم -يناسنإلا عمتجملاو- طسوألا قرشلا

 ىلإ ةطاسو ةمهمب (Hubert H. Humphrey) يرفمه ه تربويه هيثان لاسرإ

 هسفن عويسألا كلذ حرص يذلا هتاذ وه يرفمه GY .كلذب رصان رثأتي مل .ةرهاقلا

 ةلواحم نم مغرلا ىلعو .«هريغو طسوألا قرشلا يف بوعشلا لك ةرانم ليئارسإ» نأب

 ةندهلا تاقافتا اهيف معدي يتلا نوسنوج تارابع زربأ ذإ pol فواخم ةثدهت ضاير

 ريغ رصان لظ .ليئارسإب مراصلا ةدحتملا تايالولا مازتلا دكؤت ةرابع ةيأ دوجو مدعو

 (+V) .ةيليئارسإلا -ةيكيرمألا تارماؤملا نم ًافئاخو .نطنشاو اياونب قثاو

 اهب فصتت يتلا ةماعلا ةلاحلل .اهنم ءزج يف .ًاساكعنا رصانلا دبع فواخم تناك

 تاونق نإ .ةمزألا لبق ةرمدم نوكت نأ تداك يتلا ةيكيرمألا -ةيرصملا تاقالعلا

 يف تاقالعلا كلت نم مسلا ضعب فيرصت ىلع تدعاس يتلا ةئداهلا ةيسامولبدلا

 ذإ» .ةرهاقلاو نطنشاو يف تايصخشلا ضعب رييغت ةجيتن نآلا ous دق .يضاملا

 .ًاقباس نوناقلا ذاتسأ .ًاماع OA رمعلا نم غلابلا بزعألا لماك ىفطصم روتكدلا ناك
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 ,لماك ناك .مايأ نوضغ يف شاعملا ىلإ ةلاحإلا كشو ىلع .دنهلا ىلإ رصم ريفسو
 سيلو ةيداصتقالا ةيمنتلا يف نمكي رصم لبقتسم نأ دقتعي .اكيرمأل بحملا .بذهملا
 ضيبألا تيبلا عم ةحوتفم طوطخلا ءاقبإل TLS ًادهج لذبو .يبرعلا ملاعلا مكح يف

 ةيضقلا ءاقبإ ىلع ممصمو ةدحتملا تايالولاب بجعم ًارصان نأ ةئيهلا ءاضعأ ًانثئمطم

 ىلع رصي لماك لظ .ناريت ىلع راصحلا ضرف دعب ىتح «ةجالثلا يف» ةينيطسلفلا
 .ضوافتلل ةصرف كانه نأو .ةعجر الب سيل عضولا نأ

 نم (Lucious Battle) لتاب سويشول ليحر .نطنشاو نم لماك ليحر قبس
 يف (Richard H. Nolte) تلون ه دراشتير aba لصو .(راذآ) سرام يف ةرهاقلا

 قرولا ىلع .ًايلاثم ًاريفس تلون ناك .دحاو مويب قئاضملل رصان !GME لبق ويام ١
 (Rhodes) سدور ءاملع نم ADEN ةيملاعلا برحلا يف يرحب حالم وهف .لقألا ىلع

 تاسارد ةعيمج ريدمو .ةيبرعلاب ale .لييو دروفسكا نم ةيعماج ةجرد ىلع لصح
 هنكمي يذلا رمألا .ءانيس يف ايلعلا ديلا رصانلا دبعل نأ دقتعي ناكو .طسوألا قرشلا

 عمو .رصم تمجاه ام اذإ ةيدتعم اهنأب ليئارسإ فينصتل وأ يونعم رصن ءاعدا نم

 .نآلا عضولا اهبلطتي يتلا ةيلاعلا ةيسامولبدلاو طبضلل هذه هتابيردتب diag مل كلذ

 (11) .«5ةمزأ ةيأ» :ًالئاستم باجأ .ةمزألا ىلع هلعف در نع لثس امدنعف

 يف ةرافسلا زيزعت .ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازو تررق تلون ةربخ مدع بيسبو

 ةفرعم يذو ًاقباس قشمد ىلإ اكريمأ ريفس (Charles yost) تسوي زلراشتب ةرهاقلا

 نأ ىلإ هدامتعا قاروأ ميدقت نودب ىتح .كلذ عم .تلون لظ .ضاير دومحمب ةقيثو

 نفسلا لك فقوتس رصم نأ ةقيقحب ضاير ههجاو ام ناعرسو .تسوي لصو

 نع عافدلا لواحت ةوق ةيأ دض اهسفن نع عفادتسو ليئارسإ ىلإ ةهجتملا تانحشلاو
 .اهيف رصنلا ررق دق رصانلا دبع نأ تلون ريرقت يف ءاجو .تانحشلاو نفسلا كلت

 اههبش نم رثكأ ۹١۸ ماع اهتلاحب هبشأ نآلا ةيبرعلا ةيلقعلا ةلاح نإ» :ًاردحم لاقو

 (AY) ..ًادكؤم لب .ًالمتحم سيل رصنلا نأ برعلا دقتعي 31.1407 ماعلا ةلاحب



NATةتس  aliبرحلا نم  

 كوكشلا نأ نم .نيييرغلا نييسامولبدلا نم ريثك ىدل ًاحضاو ناك ام تلون كردأ

 نع عافدلا برغلا ضفرب تددبت دق ليئارسإل رصم رهق ةردقمب طيحت يتلا

hail pulايم «عازهألا يف لكي بنك: اهن نه عاشدلا نع لارا فورعبو  
 ضوخ ىلإ اهرطضي فوس ةعدارلا ليئارسإ ةوق Gog ds يذلا راصحلا نأ فيك
 نك و لارا Lady معه pie Y يمتع لارا نيب حالا مادضلا ole يرخلا
 .«ةيضاق ةبرض نكتلو .ةزهاج ةيناثلا انتبرض

 ped pul دبع عطحتس مل كلذ aay Bled aguadily نييرصلا 235 تناك

 يزوف ىلإ pally ليئارسإو ةدحتملا تايالولا نيب يركسعلا نواعتلا ةيشخ نم هسفن
 موقيف .ةيكيرمأ ةسارحب قئاضملا ربع ةنيفس ليئارسإ لاسرإ ويرانيس ًافصاو

 ةبراحمب برعلا لاغشنا ءانثأ يفو .اهيلع رانلا قالطإب خيشلا مرش يف نويرصملا

 نإ .ةلمتحم ةروانملا هذه لثم نأب يزوف فرتعا .ءانيس لالتحاب ليئارسإ موقت اكيرمأ

 (WV) ..عطسلا تحت فاخ همظعم .فاط يديلج لبجب هبشأ ةمزألا يف اكيرمأ كولس

 .«رجفلا» ةطخ يف تازيملا ضعب اكيرمأ ةلضعم عم هعارص يف رصانلا دبع ىأر

 هوزغ عباتيس يرصملا شيجلا نإف .قئاضملا ىلإ ةيبرح ًانفس نوسونوج لسرأ ام اذإ

 وأ ةراسخلا صرف صيلقت نم رصانلا دبع ةيلمعلا هذه نكمتف .ليئارسإ بونجل

 رايخل دعي وه امنيب عافدلا ةيعضو ىلع ظافحلا- تارايخ ةدع رفاوتب لشفلا

 نأب رصان ىهايتو .ءودهب اهبوشن عنمي امنيب برحلا ىلع برعلا ثحيو :موجهلا

 .نينيطسلفلا نييثادفلا تاراغ ءارو تفقو رصم نأو مافلألاب ةعورزم قئاضملا

 .ةدشب حتف حبك لواحت ةرهاقلا تناك امدنع ةمّعلم نكت مل قئاضملا نأ يه ةقيقحلاو

 ثيدح يفو .مالسلاب امتهم لازام هنأب anali تاونق ربع نييكيرمألا رصان رّكذو
 YA يف (Alco) وكلأ تاجتنم بحاص (Siddiqui) يقيدص ديسلا عم رصانلا دبعل

 اياون ةيأ هيدل تسيلو يبرعلا ملاعلل هتدايق راهظإ وه ديحولا هفده نإ :لاق .ويام

 دبع) هبلط نإ» :هلوق ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازو ىلإ يقيدص لقنو . دحأ لاتق يف
 تالازنإلاك رشابم يركسع لمع يأب ةدحتملا تايالولا موقت الأ وه حلملا (رصانلا

 (14) .«كلذ ريغ وأ يرحبلا لوطسألا تالقنتو



\AY ةمزألا 

 .رصانلا دبع قلق رداصم فصن لكشي يكيرمألا لخدتلا رطخ ناك كلذ عمو

 .؟فيكو لخدتلا كلذ ىلع يتايفوسلا داحتالا دريس له :ناك يناثلا فصنلاو

 ناكو .ةمزألا ةيادب يف لقألا ىلع.ةيوق يتايفوسلا معدلاب نييرصملا ةقث تناك

 وكيمورغ ةيجراخلا ريزو عم ترج يجيتارتسالا نواعتلا لوح تاثداحم رثإ كلذ

(Gromyko)يف ةرهاقلا يف  Gayleنمو  ehسيئر اهب ماق ةلود ةرايز رثإو  
 ةيتايفوس ةدعاسمب رصم اهلالخ تدعو ليربإ يف (Kosygin) نجيسوك ءارزولا

 نيب قافتا بجومب «ةيلايربمالل ةضهانملا ةهبجلا ةيوقتل» رالود نويلم ٠٠٠١ اهردق
 دكأتلا نع ويام ٠١ يف هتداق ىلإ pale رماوأ ترَّبَع .رصمو يتايفوسلا داحتالا

 el cath لاجملا ae ae eI نع ةد شقت نل ةيفرتشلا ةظكلال نأ خم

 دق ضارتفالا اذه نأ ادبو .«ةيشحوب ةيبرعلا قطانملا يف ثيعت ةيبرغلا ةيلايربمألا
 ئراوطلا تاوق درطو ءانيس ةركسع ةداعإ ىلع ةيتايفوسلا ةفاحصلا ءانثب زرعت
 كش ًادحأ َنرواسي Yo :ًارذحم كرتشملا وكسوم نايب لاقو .اهحادتماو ةيلودلا
 ةوقلا هجاوي نل .طسوألا قرشلا يف ناودعلا رشابي نأ دحأ لواح ام اذإ هنأب ًادبأ

 يتايفوسلا داحتالا نم ةيوق ةضراعم هجاويسف لب اهدحو ةيبرعلا لودلل ةدحوملا

 .«مالسلل ةبحملا بوعشلا لكو

 يف يتايفوسلا دفولا حضوأ نيح يف .ةيداصتقا ةدعاسمب ًادوعو رصم تقلتو

 (10) .«ءانيس يف نمألا سلجمل لخدت يأ ا نكمي ال هنأ ةدحتملا ممألا

 يتايفوسلا ريفسلا مالعإ نم مغرلا ىلعف .قئاضملا قالغإ عم ريفت كلذ لك
 راصحلا يف نيلمركلا ةهجو نإف .هنالعإ لبق GHEY رارقب (Pojidaev) فيياديجوب

 ًامامت ةيتايفوسلا ةيرصملا تاقالعلا ىلع بيرغ تمص ميخف .اقبسم ثحبت مل
 ةيسامولبد رداصم تدافأ .نطنشاوو ةرهاقلا نيب تاقالعلا ىلع ميخ يذلا تمصلاك

 فرصت يف لخدتلا نم برغلا ريذحت نم ًالدبف .مهتمغن نوريغي اوذخأ تايفوسلا نأ
 ىلإ ةجاحلا ىلع يتايفوسلا داحتالا دكأ .رصان معد ىلع ديكأتلاو ءانيس يف رصم



\AAةتس  aliبرحلا نم  

 نم مغرلا ىلعو . اهقيقحت ىلع ةدعاسملا يف مهتبغر نع اوربعو ضوافتلاب ةيوست

 تف رم نا زارمتساب يئايهوتلا داخلا يا تلاع دارم تسلا ريل هجوت
 .باوج يأ قلتي مل هنكلو .برح بوشن لاح يف طبضلاب وكسوم

 هبتكم ىلإ ويام YY يف ةيناث فيياديجوب رّكعملا جازملا وذ رصانلا دبع ىعدتسا
 وه يتايفوسلا داحتالا نأ وكسوم يف كءامعز ربخت نأ كديرأ» :ةرملا هذه هفنعيل

 داحتالا راذنإب رصانلا دبع هرّكذو «.نآلا ثدحي ءيش لك يف رثؤملا ديحولا لماعلا

 ىلإ رصمب عفد يذلا وه هنأو ةيروس ىلع يليئارسإ موجه نم هريذحتو يتايفوسلا

 لب::لاطشلا يف يلو gto ىف اهتاوق دشحت ليئارسإ نأ يه ةجيتنلاو كانيش
 فقوم يف رصم كرتي نأ يتايفوسلا داحتالل نكمي الو .رصم دض بونجلا يف

 ضرأ -وج خيراوصب ًاصوصخو- ةيفاضإ ةيبرح تادعمب اهديوزت بجي لب .جرح

 باوج ناكف .ةدحتملا تايالولا دض يسايس معدبو -رصم اهيلإ رقتفت يتلا

 داحتالا نأ يبرعلا ملاعلاو متنأ اوملعت نأ يغبني» :ًايطمن ايسايق فيياديجوب

 ناودع ىلإ عضولا روطت ام اذإو .ةلقتسملا ةيبرعلا لودلا ءارو مسحب فقي يتايفوسلا
 :«ةيرورصلا تاءارجإلا دعت فوس انكإف:.ليئارتسإ :ليثخلا pling] ةيلايرتمألا نم
 اولسرت نأ مكديرأ ال» :ًاخبوم لاقف .رصانلا دبع عور نم ئدهي مل لوقلا اذه نكل
 ينجت اهلعجبو .هقحتست ال اهب فارتعا ةباثمب نوكيس كلذ نإف .ليئارسإ ىلإ ًاراذنإ
 TY) .«ةيلايربمالا ةوقلا ىلإ مكراذنإ هجوي نأ يغبني لب .فيعضلا عفانم

 ًالوأ يتايفوسلا فقوملا حيضوت نم دب الأب ثيدحلا اذه لالخ نم رصان لصوت
 Pike تانالولا ید تحب توطتنا وا جرف رم تا دو اذإ Lee رنا نكي

 ريزو دفولا سأر ىلع ناك gale YO يف وكسوم ىلإ دفو رفاس ةياغلا هذهلو .راصحلا
 هل نيلاوم دوجو نم دكأت دق رصان نأ مغر .رماع (JO .ناردب نيدلا سمش عافدلا
 نم امهالكو .يقفلا نسح دمحأو ينويسب حالص مهيف نمب .كلذك دفولا نمض

 pple نوختا ol} ag LN ناي Lay all نالعإ معرو ةيفكاخلا 35159
 نم دكأتلا وه ةرايزلل ةيقيقحلا ةمهملا نإف «رصم اهكلمت ال ةحلسألا نم طامنأ»

 (AV) .اهءارو يتايفوسلا داحتالا لظيو .هيلإ لصت نأ رصم عيطتست يذلا ىدملا



 ۱۸4 ةمزألا

 داحتالاو اكيرمأ اياون نم دكأتلا مدعو .يرصملا دشحلا ىضوف نم مغرلا ىلعو

 ةبراضلا ةوقلا تكرح دقف .عراستب «رجفلا» ةيلمعل تادادعإلا ترمتسا .يتايفوسلا

 نيدلا دعس لارنجلا ةدايقب عفدمو ةبابد 0١٠٠و لجر ٠٠٠۹و -ةصاخ ةقرف يهو .آ

 .يلامشلا بقنلا وزغل ًادادعتسا حفر ىلإ .رشع عبارلا ءاوللا ىلإ ةفاضإلاب .يلذاش

 اهيف Lay اهتدابإ يغبني يتلا فادهألا ةددحم ١-1 نم ةكرعملا رماوأ تردصو

 .هايملا ةيلحت تاطحمو .تارادارلاو خيراوصلا عقاومو .تاراطملا

 ءاردملا تارشع اهيلإ لقن نيح يف .ةزغ نم نييرصملا طابضلا رسأ تلحرو

 ةيرس دئاق .يواطنط نيمأ ركذو .بقنلا لالتحال ًادادعتسا ءابطألا ىتحو نيسدنهملاو

 رصانلا دبع تاباطخ ينتحنم» :لاقو» .«رصنلا نم ًاقثاو ناك» هنأ ةعبارلا ةقرفلا يف

 .«موجهلاب نيثدابلا نوكن نأ عطيتسن اننأو ىتأ دق ريرحتلا موي نأ تدقتعاو «.ةقثلا

 هلعفنس ام لوح ةديدع راكفأ يلابب ترطخو .تاعاس نوضغ يف ليئارسإ رمدن نأو

 .«اهوحمو اهتميزه ىدل ليئارسإب

 ءمويلا كلذ يف .ويام نم نيرشعلاو سماخلا حابص يف نيدعتسم عيمجلا ناك

 مهربخأو رابكلا ةاشملا طابض .ةيربلا تاوقلا دئاق .نسحم حالص قيرفلا عمج

Obةثالث دونجلاو ةيعفدملاو تابابدلا نم كلميو ءهتوق لمكأب نآلا شيجلا  

 -ًامامت نيموي نوضغ يف اهموجه تاوقلا كلت أدبتسو .ودعلا هكلمي ام فاعضأ

 (VA) .رجفلا طويخ Jai عم

 ةرماقم ريخأت لك

 شيج لك دشحو .هتفاثكو يرصملا دشحلا ىدم نوبقري ليئارسإ يف سانلا ناك

 .تسوكولوهلا نم يجانلا (Yossi Peled) ديليب يسوي لاقو .علهب ًابيرقت يبرع

 اياحض روص انيأر دقل» :بقنلا يف راظتنالا عيباسأ ًاركذتم لبقتسملا لارنجو

 .«ًايدرفو ًايموق ةدابإلاب ركفن انأدبف .نميلا يف ةيرصملا زاغلا تامجه



 نوضغ يف لصحيس يرصملا موجهلا نأ نآلا عنتقي ةي b (Yariv) لارنجلا أدبو

 ريشت لئالدلا لكف :رظتني الأ ًارصان وعدي ام كانه» :لوكشإل لاقو .رثكأ ال تاعاس

 لقنو .ءانيس يف رمتسملا ةعبارلا ةقرفلا مدقت ىلإ راشأو «زازفتسالاب عرشيس هنأ ىلإ

 ةيقارعلا كلذكو .كرحتت ةيدوعسلا تاوقلا نأ ىلإو .ءانيس ىلإ نميلا نم ةيولأ ةعبرأ

 نيب تالاصتالا ضارتعا تايلمع تراشأو .ايروس ىلإ لوخدلل دعتست تناك يتلا

 .عوقولا كشو ىلع «ًائجافم ًاراجفنا» نأ ىلإ ةيبرعلا تارافسلا

 دعاوقلا دض ةريبك ةيوج ةراغ يليئارسالا وجلا حالسلا دئاف (Hod) دوه روصت

 (Meir Amit) تيمأ ريثم ريراقت تراشأ» نيح يف .ةيليئارسإلا ندملاو ةيليئارسإلا

 نم ةمداقلا ريراقتلا تلاقو .بقنلا ىلع موجهلل ةيرصم ططخ ىلإ داسوملا نم

 (Yoni Netan وه ايناتين ينوي بتك ذإ .ريبك طوبه يف شيجلا تايونعم نإ :ناديملا

(yahuرظتننو سلجن اننإ» :نطولا ىلإ ةدئاعلا هتقيدص ىلإ نييلظم ليصف دئاق ». 

 ةكرعم نودب رمي موي لك «؟رظتنن اذامل» :مهلؤاستب ًايلك هبتك ام ىلع هؤاسؤر قفاوو

 تررقو .مهمادقأ نويرصملا خسري نيح يف .رالود نويلم ٠١ ب ردقي ام دالبلا فلكي

 (VA) .«ليئارسإ ريصم ىلع ةرماقم دعي ريخأت لك» نأ ةماعلا ناكرألا ةئيه

 هذه تناك» ؟فيك ؟كلذك ناك نإو ؟يرصملا موجهلا ليئارسإ قبتست نأ يغبني له

 نم لك ناكو .ويام YO cline هبتكم يف ءارزولا سيئر ةلواط ىلع ةحورطم ةلئسألا

 غوزتريه فوكاي روتكدلاو (Levavi) يفافيل فظوملاو نمزياوو رويلو تيمأو فيراي
Yaakov Hertzug)نكلو .ًاضيأ ةرازولا سيئر بتكم يف ءارزولا سلجم رس نيمأ .)  

 داع دق ناكرألا سيئر ناك ذإ .( (Yitzhak Rabin نيبار قحسإ ناك نيرضاحلا زربأ

 دحأ (Haim Barlev) فيلراب ميياح لوقيو .ةعاس نيثالث بايغ دعب هطاشن ىلإ

 .ةثيهلا لمتكم -هفصأ فيك يردأ تسل- نكي مل» :هتلاح ًافصاو رابكلا طابضلا

 نأ عقاولاو .«ةيداعلا هتوق ىلإ رقتفي ناك هنكلو .تاروطتلا ىلع هعالطإ ىرج عبطلاب

 باوج زواجتي ملو .هتلاقتسا ميدقت وه ةفرغلا هلوخد ىدل نيبار هب ماق لمع لوأ

 ناك :لوقي ةديدع تاونس دعب نيبار COS .ًابناج هاحنو .«عوضوملا سنا» ةرابع لوكشإ



 ۱۹۱ ةمزألا

 قامعألا -اثيدح هتهجاومل تررطضا ام- نمز ذنم ملعي ناك امبر .ًاميكح .ًائفاد لوكشإ
 سيل - عوضوملا وه .رمألا عقاو يف .طوقسلا اذه ناك (+V) «لجرلا طوقسل ةفيخملا

 نمأب مازتلا يأ نالعإ يف ةبغار نطنشاو نكت مل .ليئارسإ طوقس لب .نيبار طوقس

 اهارتشا يتلا ةيركسعلا تادعملا نحش رخؤت تناكو :ًايوفش وأ ايدام ءاوس .ليئارسإ

 ينامثلا ةلهم هلوبقل هفسأ ىدبأ نأ دعب لوكشإ ىغصأ .يليئارسالا عافدلا شيج

 ال يك نوسنوج هئاقل لبق نابيإ ءاعدتساب تاحارتقا ىلإ عمتسا .ةعاس نيعبرألاو

 ليئارسإ تماق ام اذإ ىرخأ (Perl Harbar) ربراه لريب ةبرضب نويكيرمألا رعشي

 تاحارتقالا هذه ضفر .قئاضملا ربع ةيليئارسإ ةنيفس تلسرأ اذإ وأ .ئجافم موجهب

 .ىلوألا ةبرضلا هيجوت نم رصم نّكمت يلاتلابو .عاذتو ليئارسإ اياون فشكت نأ ةيشخ
 لباقم موتناف ءاول عيضوتو .طايتحالا ةيقب ءاعدتسا ءارزولا سيئر معد كلذ عمو

 .ةيقابتسا ةبرض هيجوتب رارق ىلإ لصوتلا متي مل نكلو .يلذاشلا ةوق عدرل ًاليتنوكلا

 «؟ءارزولا سلجمل لوقأ نأ ينديرت اذام» :هناكرأ سيئر سئايلا لوكشإ لأس

 ةطقن ىلإ انلصو دقل» -دعب ًامامت يفش دق نكي مل امير- ةظاظفب نيبار باجأف
 نأ اونلعي نأ نويكيرمألا قفاو نإف ؟ىتم ىلإو رظتنن اذامل : ديحولا لاؤسلا .راجفنالا

 ًاببس كلذ نوكي نأ نكمي .ةدحتملا تايالولا ىلع ًاموجه دعي ليئارسإ ىلع موجه يأ
 .ءالف «لعفت مل اذإو .راظتنالل

 ديوزت فيراي حرتفقاو .نيبار ةركف عامتجاالا يف نوكراشملا معد ام ناعرس

 Ob نوسنوج رابخإ يفافيل حرتقاو .ةيليئارسالا تارباخملا تاريدقتب نييكيرمألا

 .ةعمتجم ةيبرع شويجب ىزغت نأ كشو ىلع ليئارسإ

 ءافولا مدعب ليئارسإل ةيكيرمأ تاماهتا رودص عنم :ًايثالث نوكيس ةلاسرلا فدهو

 نإ .يليئارسالا فرصتلل ةيقالخأ ةدعاق قلخلو :ىلوألا ةبرضلا تهجو يه نإ
 عفاودلا هذه ىلإ لوكشإ فاضأو .رثكأ ةوقب ةمزألا يف لخدتلل اكيرمأ ثحلو :ضفر

 .ليئارسإ يدي لبكت نأ نكمي تاءارجإ ةيأ ىلع ةقفاوملا نم نابيإ عنم ىلإ ةجاحلا



 .ًاقباس ادنلريإ رابحأ سيئر نبا .غوزترتيه روتكدلا وه أظفحت ىدبأ يذلا ديحولاو

 Yo :شجأ توصب ًارذحم مالكلا عباتو .ةيجراخلا نوؤشلا يف ايرقبع دعي يذلاو

 دويق ببسب .«نوديرت يذلا نالعإلا اذه لثم رادصإ نوسنوج سيئرلا عيطتسي

 ىلإ ةلاسر ةدوسم بتك .ليدب داجيإ غوزتريه نم بلط امدنع كلذ عمو .سرفنوكلا
 لجست نأ ديرأ» :ًالئاق ثحبلا لوكشإ متتخا .نييكيرمألا ةداقلا ىلإ اهملسيل نابيإ
 .«يسامولبد لح داجيإل انعسوب ام انلذب .مجاهن نأ لبق .اننأب خيراتلل ةلاسرلا هذه

Res هعاو اتا اده نأ دت یر ا ةر اطا فار ةدايقلا Gigs 

 .نيبار نم زاجيإ ىلإ ءارزولا عمتسا .ةيرازولا عافدلا ةنجلل يلاتلا عامتجالا يف
 اهدوجو نكي مل نإ .ليثارسإ نمأ اههجاوي يتلا تاديدهتلا اررك نيذللا فيرايو
 .لاح ةيأ ىلع .ًافلتخم .لعفلا در ناكو .هسفن

 يذلا .ةيندملا نوؤشلا ريزو Zorach Warhafting) ( عنتف اهروو خاروز لأس

 :برحلا وحن كرحت يأ ضراعي (NRP) يموقلا ينيدلا بزحلا يف هئالمز ةيقبك

 نارأ ناملاز رذحو» ًالوأ برضي نم ةيمهأ امف .ةجيتارتسالا ةأجافملا اندقف املاط»

 ندم كلهي «رانلاو ذالوفلا نم رادج» نمو «ةيملاعلا يتايفوسلا داحتالا ةوق» نم

 نويروغ نب ةبلاطمب ةعامجلا هذه ىلإ اريباش يشوم مياح فاضأو .ليئارسإ

 ؟عافدلا ريزو بصنم ملتسيل

 برحلا ىلإ بهذأو ةموكح لكشأ نل» :ًالئاق اريباش بيجي أدب دق لوكشإ ناك

 قوف ةيرصم تارئاط قيلحت ربخ لصو امدنع «ةنايخلاو بذكلاب انمهتا لجرب

 .هتروصو مدق 00٠٠١ عافترا ىلع لعافملا قوف ؟١-غيم تارثاط عبرأ تّرَم .ةنوميد
 مل اهنم Lei نكلو (Hawk) كوه خيراوص اوقلطأو نويليئارسإلا نورايطلا كرحت

 .غيملا تارئاط ضارتعا عطتسي

 لداجتن انه نحنو ةنوميد قوف قلحت ةيرصملا تالتاقملا» :ًالئاق لوكشإ حاصف

 امهلأسو نمزياوو نيبار يقتليل ابضاغ عامتجالا نم جرخو «!نويروغ نب نأشب

 Segall موجهلا ناديرت امكنأ مهفأ له» :ةرشابم ةحارصب
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 سيلف .ةبرض هجيوتل نيزهاج نييرصملا نأ ىلإ ريشت لئالدلا لك» :نمزياو باجأ

 .«ًاروف موجهلا ىوس رايخ انمامأ

 تافذاق ىلإ امبرو .غيملا تارئاط نع تردص ةبيرغ تاراشإ نأ نيبار فشكو

 .ةيسامولبدلا تالامتحالا دافنتسا نم دب ال كلذ عمو .ةحضاو راطخألا .ةيجيتارتسا

(YY) نوسنوج عم نابيإ عامتجا دعب ام ىلإ». paid» 

 جراخلا يف نابيإ
 نوريثكلا ىري امك .اهتيجراخ ريزو يدي نم لضفأ ديأب ليئارسإ ريصم نكي مل

 وهو (Cambridge) جدربمك ةعماج نم نابيإ ابإ جرخت .نييجراخلا نيبقارملا نم

 ةطيحملا ةيحرسملا بثك نع قفارو .عفمصم بيطخو .ريزغ فلؤمو .تاغللا ددعتم

 ماعلا ىلإ 19417 ماعلا نم ًاريفس ناك ثيح ةدحتملا ممألا يف - ليئارسإ ةدالوب

 ضعب هيلإ بسن دقلف ۹٥١. ماعلا ذنم ريفس لامعأب ala ثيح نطشاو يفو : 4

 يذلا لفطلاك» VALA ماعلا دعب ميسقتلل برعلا معد يف هلوق لثم .ةعرابلا لاوقألا

 ئاروطلا ةوق ةلازإ يف هلوق وأ Logs هفصوب ةمحرلا هسفنل بلطي مث هيدلاو لتقي

 ناخدلا دعاصتي املاح ناكملا نع يفتخت يتلا ءافطإلا ةقرف عفن Lar ةيلودلا

 .نييكيرمألا دوهيلا دوبعم دعي ناكو .عساو قاطن ىلع هلاوقأب

 ىلع نيعو زافو تسينكلل هسفن حشر ۱۹0١ ماعلا يف ليئارسإ ىلإ هتدوع ىدلو

 .لوكشإ ةموكح يف ءارزو سيئر بئان مث .نويروغ نب دهع يف ًالوأ ةيبرتلل اريزو روفلا

 ىف هتربخ تناك .ةيجراخلا ريزو بصنم هلاغشإ ىلع طقف ةنس ىضم نم مغرلا ىلعو

 .ليئارسإ جراخ .ىرخأ 35 - مارتحاو Sle ريدقت عضوم ةيلودلا ةيسامولبدلا

 Aubrey 5010-) نومولوس يرب وأ لثم .نيريثكلا رظن يف ناكف .ليئارسإ يف امأ

(monنوات بيك نم قرخألا  (Capetown)بيلاسألا عم ًادبأ مجسني ال ًابيرغ  

 لاق .ليوط نمز ذنم سفنتلا رسع نم يناعي .ديلب .اهتيلقع عم قفتي الو ةيليثارسإلا



 لب .طق ًاحيحص Sha هتايحب مدقي مل Lan سيل عقاولا يف هنإ» :ةرّم تاذ لوكشإ
 هب نوقثي ال هردق نم نوطحي نيذلا ناكو .«ةمالعلا هلبألا» - .«حيحصلا مالكلا مدقي

 يف ةموكحلا للض يذلا وه هنأ نودقتعي نوريثكلا ناكو .هنم مهتيرخس ىلإ ةفاضإ
 تايالولاو ةدحتملا ممألا بغرت تناك يتلا تانامضلاب هتغلابم لضفب 1407 ماعلا

 نأ دعب نآلاو .ةزغو خيشلا مرش نم اهجورخ ءاقل ليئارسإ ىلإ اهئاطعإب ةدحتملا

 نابيإ نإ :تيرفع فك ىلع دالبلا ريصمو .هودقتنم لاق .دوعولا كلت ةلآض تفشكنا

 لوكشإ مهيف نمب ياباملا ءارزو نم نوريثك لضفو .هيلع دامتعالا نكمي نم رخآ وه

 (VY) .اهضرم الول .ًالعف لسرتس تناك يتلاو .نطنشاو ىلإ ريئام ادلاوغ لاسرإ هسفن

 VE يف ىلوألا هتطحم اهيف سيراب تناك .نطنشاو ىلإ ةيرئاد ًاقيرط نابيإ كلس
 نإ ىتح .ليئارسإل قلقلا نم ًاريبك ًاردصم لكشت اسنرف عم تاقالعلا تناك ذإ .ويام

 .تايفوسلا ىدل طسوتلاو .ليئارسإ نمأب اهمازتلا اسنرف ديعت نأ ليئارسإ تابلط

 ةيسنرفلا ةريخذلا تناك نيح يفو .اسنرف نم درلا قحتست مل .رصان فقوم ةنادإو

 ةيسامولبدلا تناك -ودبي ام ىلع ةموكحلا ملع ريغ نم -ليئارسإ ىلإ لصت تلازام

 (VT) .ليئارسإل يدو ريغ ًاليبس كلست ةيسنرفلا

 نم لوأ اونوكت الو ًابرح اونشت ال» :ةينيتورلا ةحفاصملا دعب نابيإ LY لوغيد لاق
 نابيإ أدب .عداخلا زوجعلا سيئرلا رهظمبو ةظاظفلا هذهب ئجوف نأ دعب .«رانلا قلطي

 دعي يذلا رمألا .قئاضملا هقالغإب ًالعف ىلوألا ةصاصرلا قلطأ دق رصان نإ :لوقلا

 نم باحسنالا ىلع تقفاو ليئارسإ نأب كلذك هفيضم رّكذو .ًاحضاو ًايبرح ًالمع

 .ةيليئارسإلا ةحالملا ةيرحب اسنرف تامازتلا ةوق ىلع ءانب AOV ماعلا يف خيشلا مرش

 .«1951 ماعلا يف مويلا نحنو . NOV ماعلا يف كلذ ناك» :لوغيد هيلع درف

 دعت مل اسنرف نا اهدافم نابيإ ىلإ ةحضاو ةلاسر يهف ةرركم ةراشإلا تناك امهم

 ةيرامعتسالا ءابعألا نم هررحت رثإ تقولا كلذ يف لوغيد ناك ذإ» تامازتلالا كلت مرتحت

 .«ةيلامسأرلاو ةيعويشلا نيب .برغلاو قرشلا نيب اطيسو نوكتل اسنرف دعي
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 درجمل اهفسنل ًادعتسم نكي ملو .يبرعلا ملاعلا عم اهماقأ يتلا روسجلاب ًاروخف ناكو
 خيرات تاذ ةريغص ةلود اهفصوب ليئارسإ عم ًاعنطصم ًافطاعت ماعلا يأرلا فطاعت

 تايفوسلاو نييكيرمألا ءامعزلا نيب ءاقل دقع ىلإ ىعسي لوغيد ناك» .سئاب
 (Dardanelles)». ليندردلا ةيضق» يف اولعف امك قئاضملا ةيضق لحل Les نييناطيربلاو

 .«اهتقرعم نم يل دب ال ةخسار ةقيقح ناك كلذ نأكو ملكتي ناك» :نابيإ لاق

 .عبرألا ىوقلا حارتقا عم نونواعتيس تايفوسلا ناك اذإ اميف هكش نع نابيإ رع
Wala Giليكاربسا تناك  E baaريغ  Sagesةد: لاق: ةا وللا نم  

 .مواقن فوس اننإف .مواقن وا ملستسن نأ نيب رايخلا ناك اذإ» :ةيانعب اهظفل ةيسنرف

 دبع هدجوأ يذلا ديدجلا عضولا لبقتس ليئارسإ نأ دقتعأ الو ..رارقلا ذختا دقل

 (VE) .«نمزلا نم ةليوط ةرتفل رصانلا

 دعب اميف لوغيد لاقو «ًابرح اونشت Yo :لوفيد ريذحتب تأدب امك ةثداحملا تهتنا
 {ela يف (Maurice Couve deMunville) لیفروم يد فوك سيروم هتيجراخ ريزول

 ةفاحصلل لاق كلذ عمو .ةياهنلا يف برحلا ىلإ ةبهاذ ليئارسإ نإ :امهنيب يئانث
 اهيأ) متمجاه ام اذإ نكلو op aud اهكرتن نلف .ليئارسإ تمجوه اذإ»:دعب اميف
 دعبأ وه ام سيئرلا مساب قطان لاقو .«هذه مهتردابم نيدن فوسلف .(نويلئارسإلا

 لسرت فوس لب .يدتعملاب فصوت اليك ىلوألا ةقلطلا ليئارسإ قلطت نل» :كلذ نم
pac Andes(/6):ناريق  

 يف هؤاقل ناك .سيراب يف هلابقتسا عم ةنراقملاب Lala ندنل يف نابيإ لابقتسا ناك
 نويلغلا ناخد» قشنتسي ةدئام ىلإ (تيرتس غنيناود )٠١ يف نابيإ سلج .ًايوخأ ندنل
 ريزو يف ًاقلمحم نوسليو دلوراه ءارزولا سيئر هنخدي ناك يذلا «ًأدج ذيذللا ريغ

 رقتفملا .مسجلا مخضلا .هجولا حلاكلا .بلقتملا برعتسملا»- نوارب جروج ةيجراخلا
 امم رثكأ طبثم مالك عامسل ًادعتسم نابيإ ناك .همامأ ًاسلاج ناك يذلا -..ةقابلل

 .لصح دق سكعلا نكلو :لوغيد نم هعمس
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 دحأ ءادهإ هجو يتلاو .ليئارسإب ليوط نمز ذنم ًابجعم (Wilson) نوسليو ناك

 دبع «بالقنا» نأ دقتعي ناكو اهتاستوبيك ىدحإ يف هثانبأ دحأ عوطت ثيحو .اهل هبتك

 نوكيس هيلع درلا مدع نأو .تايفوسلا حلاصل طسوألا قرشلا نازيم ريغ دق رصانلا
 VATA ماعلا لثم»

 ةدحتملا ممألا لخاد» ءاوس ةوقلاب ناريت قتاضم حتف ةداعإب همازتلا نابيإل دكأ

 (-George Thom نوسموت جروج ةلودلا ريزو كلذ لجأ نم لسرأو «اهجراخ وأ

 رفاسي فوسف ةيجراخلا ريزو امأ .نطنشاو يف ةيرس تاثداحم ءارجإل (0

 ايناطيرب يفت فوس :نسوليو لاق .تايفوسلا رظن ةهجو فشكتسيل وكسوم ىلإ
 ةطاقرفو تابابد ةريخذ لاسرإ ضرعو VAOV ماعلا ذنم اهتمدق يتلا اهدوعوب

HMS Leviathanليئارسإ ىلإ . 

 لاسرإل ةيلود ةردابم ةيأ «ةعيلط يف نوكتس» ايناطيرب نأ ًاكردم نوسليو ناك
 نأ دقتعن» :نييكريمألل لاق دق ناكو .رصم عم ةلمتحم تامادص ةيأ وأ نفس

 ىدل ناك .«ةيلحاسلا عقاوملا ىلع سيلو روبعلا ةيرح ىلع زكرتي نأ بجي مامتهالا
alleىلع ًارظح برعلا ضرف نم فواخم دروفسكأ ةعماج يف جرختملا داصتقالا  

 ناك يتلا يلاملا حالصإلا ةسايس ىلع رثؤي فوس يذلا رمألا .برغلل مهطفن ريدصت

 .ًاريذحت الو - نابيإل ةحيصن ةيأ مدقي مل نوسليو نأ .كلذ عم .بيرغلاو .اهب أدب دق

 .«أدبت ال مأ ىلوألا ةقلطلاب ليئارسإ أدبت نأ» ةلأسمب قلعتي اميف ًاصوصخ

 ةضعب بلك لكل حمسي» :موي تاذ لاق يذلا يراسيلا يلامعلا نأ ركذو

 نأشب ًاتماص لظ «ضعلاب رمتسي يذلا بلكلا ىلإ فلتخت ةرظنلا نكلو «ةدحاو
 (V1) .برحلا ةيضق

 يذلا قاهرإلا لضفب هنكلو .نابيإ تايونعم نم تعفر دق ندنل تاثداحم نأو دبال
godماعلا تانامض هاجت هتيلوؤسمب هساسحإلو .هب  VAOVلقأ نويليئارسإلا ناك»  

 نأشب laa لظ .«دقعلا اذه ءاهتنا ىلع يمول نم رارقتسالا نم دقع لالخ يب ةقث
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 نوكت نأ انيلع» :لوقي (Harman) نامراه ىلإ قربأف .نطنشاو يف ةلبقملا تاءاقللا

 تقلغأ ام اذإ مالس دقع مدع تررق دق ليئارسإ نأب ةدحتملا تايالولا عم نيحضاو

 .هرصان يدي يف قئاضملا يقيي يكيرمأ حيرصتب ىضرن ال نحتف .قئاضملا

 ًانلع نادأ دق نوسنوج نأ عمو .زاجنإلا نم ًافصو لهسأ نابيإ ةمهم تناك

 ام اذإ ليئارسإ معدو .راصحلا ةمواقمب هسفن مزلي نأ يغبني لازام هنأ الإ .راصحلا

 .هيلع لوصحلا ىلإ نابيإ قوتي ناك ام اذهو .راصحلا ةمواقم تررق

 لمحتل ةفيخم ةبغر ةيكيرمألا ةرادإلا يف نولوؤسملا ىدبأ .كلذ نم ًالدب نكلو
 ليئارسإ ىلإ ةيلودلا ئراوطلا تاوق لقنب .ًالوأ .تناثوي ةركف لبقتب رصان تازازفتسا
 الأ يغبني» :اولاقو .رانلا قالطإ رجي مل ام لصح دق ًازازفتسا نأب فارتعالا مدع مث

 (VV) ..«فورظ ةيأ تحت اهدحو ةيضقلا يف ليئارسإ ريست

 جارخإ يف ًالعف اهدحو ريست فوس ليئارسإ نأب ديدهتلا ناك كلذ عمو
 ريزو زاجيإ ربراب ريفسلا عامس ىدلو ليئارسإ هاجت روتفلا ةلاح نم نييكيرمألا

 هلأس .ءانيس يف يرصملا راشتنالا نم ةمدقتملا ةلاحلا لوح يليئارسالا ةيجراخلا

 «؟رمألا يف مئالم ريكفت نود روفلا ىلع نوفرصنت فوس مكنأ كلذ ينعي له» :ًالئاق

 هذه يفو .«هعيذن نأ انلوخ ام لك اذه» :ةشقانملاب حمسي يذلا يساقلا درلا هءاجف

 سلجم يف دييأتلا دشحل نولمعي اكيرمأ يف نويليئارسالا نويسامولبدلا ذخأ ءانثألا

 عفدو .سيئرلا ءاقدصأ ىدل ىتحو .يطارقميدلا بزحلا ءاطشن ىدلو .سرفنوكلا

 .لمعلل ةيكيرمألا ةرادإلا

 ثحيل (Pennsylvania) انيافلسنبو (Gettysburg) غريب زيتغ ىلإ نافراه عراسف

 ماعلا يف ليئارسإ ىلإ سالادو اهعطق يتلا دوعولا نع نالعإلا ىلع رواهنزيإ تياود

 .«اهدحو كرتت فوس ليئارسإ نأ نظأ ال» :ًافيضم .كعوتملا ءقباسلا سيئرلا قفاو .۷

 نإ نيليئارسإلل ليق ذإ .هفقوم نع ضيبألا تيبلا نثي مل هلك كلذ نأكو ادب

 .ليئارسإ نم هيلع طغضي نأ هركي هنأو .ةينالربلا دويقلاو مانتيفب ديقم نوسنوج
 daza هليلعت نكمي دحاو فرط نم يليئارسإ لمع يأ نإ» :ًالئاق نارفيإ وتسر رّكذو



 برحلا نم pbi ةتس ۱۹۸

 بعش مامأ ليلعتلا اذه ضرع نم دب الو .ةيملسلا تاءارجالا عيمج دافتتسا دعب

 (VA) .«ةيروتسد ةساردو ةدحتملا ممألا ىلإ طسوألا قرشلا

 نم نيرشعلاو سماخلا موي حابص نابيإ اهلخد ىتلا ةيبابضلا ةكلمملا يه هذه

 ضعب نم مغرلا ىلعو .كويروين يف يدينيك راطم يف هترئاطب اطباه .ويام

 نوسنوج ةرايزب سرغنوكلا نم ًاوضع AV ald ذإ - ةيئدبملا عوطسلا تاضمو

 طيطختلا يف مدقت لصحو hála jo نورفيأ ركذ امك Sl al» فقوم معدل

 دوز ذإ .ةعرسب تبأتكا دق رابخألا ola -ةيرحب نفس لاسرإل يكيرمأ- اولكنألا

alas Valet 

 دقف 3 pS ةمدص كيشو موجه نم اهيف رذحي لوكشإ نم ةعقوملا ةلاسرلا تناك
 يه ناريت قئاضم دعت ملو .عساو ناودع ىلإ نوططخي برعلا» ةرابعب ةلاسرلا تأدب

 .«تاذلاب ليئارسإ دوجو لب .ةيضقلا

 ناتدعتسم قارعلاو ايروسو .نميلا نم تلقت يتلا ةعردملا ةيولألاو .ةبقعلا جيلخ

 .كلذك موجهلل

 نأ كيلعو .ةعاسب ةعاس مهتيهش نم ديزيو برعلا عجشي يبرغلا فقوملا روهدتو

 بغري -ةسوملم تاءارجإ رركأ- ةسوملم تاءارجإ ai نيبيل نوسنوج ىلع طغضت

 ىلع ارداق ىتح وا ًاممصم ناك رصان نأب ًاعنتقم سيل هنإ .ًايحاش نابيإ ناك

 نيهابتم مهفعض نوضرعيو- يرصملا ديدهتلا تمخض ليئارسإ نأ ىريو .موجهلا

 .هءاطعإ سرفنوكلاب ديقملا سيئرلا عيطتسي ال دعو عازتنا لجأ نم -هب
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 ىلع يوطني ...ذاش فرصتل هنإ» اهبتك يتلا هتيقربل اهراتخا يتلا تاملكلا تناكو

 سيلف .يكيتكتلا مهفلاو ةقثلاو قدصلاو ةمكحلا ىلإ رقتفي ...ريطخ ةيلوؤسم مدع

 تاديقعت يف ةاوهلا لخدت هركي يذلاو .نيبارل ًاريصن Lage نكي مل يذلا نابيإ نإ

 ةئيه سيئر ةلاح ىلإ دعب اميف ةردابملا ىزع دق .ةيليئارسإلا - ةيكيرمألا ةقالعلا

 .ةرقتسملا ريغ ةيلعفلا ناكرألا

 نييكيرمألاب لوألا هعامتجا ليجأت بلطو .ةديدجلا هتاميلعتب فرتعا كلذ عمو
 (YA) .رهظلا دعب ۲.٠١ ةعاسلا ىلإ .نيتعاس

 .ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازو يف Yal .تاثحابملا كلت ىلع نآلا ةمزألا نيع تزكرت

 .نوسنوج سيئرلا نوسلي ودلوراه رذح .ضيبألا تيبلا يف ًاريخأو .نوغاتنبلا يف مث

 ليئارسإ نأ .نابيإ عم هتاثداحم نم هيدل لصح يذلا هعابطنا ىلع هعلطأ نأ دعب

 ززعو .اهنمأب ةسوملم ةيدام تامازتلا اهتيجراخ ريزو قلتي مل ام ابرح ضوختس

 خيراتلا» :لاق ذإ ales نوسليو مييقت بيبأ لت يف (Wally Barbjour) ربراب يلاو

 نوضغ يف اكيشو حبصأ ةدرفنم ليئارسإ فرصت ناك اذإ ام فشكي فوس هدحو

 نأب يكاردإ نم مغرلا ىلع .مايأ ةعضب Goof دق كلذ نأ يعابطنا نكلو .تاعاس

 .«يتيحان نم هيف بوغرم ليجأتلا لامتحا

 مدقيس يذلا .هتاثداحم لوح نابيإ ريرقت نأ ناملعي امهالك ربرابو نوسليو ناك

 مايقلا حلاصل امإ نازيملا بلقي فوس .دحألا كلذ يف يليئارسإلا ءارزولا سلجم ىلإ

 .ال مأ ةيقابتسا ةبرضب

 ةرازو يف ةدحتملا تايالولا ةبعش سيئر .ناتيب يشوم ىلإ ريفسلا لاؤس ىدلو
 باجأ «؟نيعم لمعل معدلا نم ًالدب ًافطاعت تيقلت ول ثدحي فوس اذام» ةيجراخلا

 (As) .«انل ةبسنلاب طخلا ةياهن .ذئدنع .كلذ نوكيس ًانسح» :ًالئاق يشوم



Yooبرحلا نم مايأ ةتس  

 قراوز قابس ىلإ قيرطلا يف

 تعفد ةيلود تامزأ ةيكيرمألا ةيجراخلا ةسايسلا تايلوح يف ناك ام ًاردان

 ناك ضيبألا تيبلا نإ ذإ .ةقبطملا ظقيتلا مدع ةلاح ىلإ اهلك ةيكيرمألا ةرادإلاب

 سيئرلا بئان لاسرإ .ءانيس ىلإ ةيرصملا تاوقلا هيف تلخد يذلا مويلا يف .سردي

 تاقالعلا يف قرخنا ام عقريل ةرهاقلا ىلإ (Humphrey) يرفمه يكيرمألا

 يف رصانلا دبع رارمتسا وه حاجنلا يف لمألا ردصم ناكو .ةيرصملا ةيكيرمألا

 (Harold Saunders) زردنوس دلوراه بتك .ةينيطسلفلا ةيضقلا هاجت لدتعملا هفقوم

 ناكم يأ يف دجوي ال» :لوقي ويام V0 يف .طسوألا قرشلا يف يموقلا نمألا ريبخ

 ابسانم سيل تقولا اذه نأب اهدافم انه نم ةدورب رثكأ تاباسح يبرعلا ملاعلا نم

 ايروس اهردصمف نمألا يف لكاشم ةيأ كانه ناك اذإو .«ليئارسإ ىلع موجهلل

 موقي ةراغ» ءزردنوس ىأر امك .لحلا ناكو .ينيطسلفلا باهرإلل اهمعد ًاصوصخو

 :هلوقب نييليئارسالا ًاحصان .«اهنم جرخي مث ايروس ىلع يليئارسالا عافدلا شيج اهب

 «وتسور رتلوو لبق» .هتيدودحمو لمعلا ةعرس ىلع اودكأ نكلو dled يغبني ام اولعفا

(Walter Rostow)نحن» :سيئرلا ىلإ هوجو حارتقالا يموقلا نمألا راشتسم  

 ىلإ ليمن الو .(نينيطسلفلا تاراغ) تاراغلا هذه فقو ىلإ لوكشإ ةجاح عم فطاعتن

 ملع امدنعو .«ديحولا هباوج نوكي نأ نكمي ةيروس ىلع ًادودحم ًاموجه نأب لوبقلا

 .يزمر دشح درجم هوربتعا ءانيس يف يرصملا دشحلاب ًاريخأ نويكيرمأ نولوؤسم

oYبرحلا كرش يف هنوعقوي نييروسلا لعجي نأ نكمي ال رصان . (AV) 

 ريبعت بسح .تناثوي «ةدارإ فعضدو ةيلودلا ئراوطلا تاوف ةلازإ ربخ ءاج مث

 .رصانل باجتسا يذلا (Golderg) غريب دلوغ

 ةالابم اللا ةلاح نم طسوألا قرشلا هاجت ةدحتملا تايالولا ةسايس تعزتنا ةأجفو

 رومألا طبضو طسوألا قرشلل ةبقارم ةعومجم تلكشف ..ئاروطلا ةلاح يف تلخدو

 ةلاكوو (NSA) يموقلا نمألا ةلاكوو .عافدلا ةرازوو .ةيجراخلا ةرازو نم هيف



 ةمزألا ۲١

 نوؤشلا يف نيكنحملا نم ةعومجم ىلإ ةفاضإلاب (CIA) ةيزكرملا تارباخملا

 (W ناميراه ليرفأ .ويلبدو (Mc Gorge Bundy) يدنب جروج كام لثم ةيجراخلا

«(Averell Harrimaوه .ةحقنملا وتسور تلوو تاريدقت بسح فدهلا ناكو  (D) 

 ةهجاولا يف تناثوي ءاقبإو (ج) .ناودعلا فقو (ب) .ليئارسإ ريمدت نود ةلوليحلا

 . اهلك ةرتفلا كلت يف ةيكيرمأ تامازتلا ةيأ نع نالعالا نود .«هديمجتو

 امهتحي يساتألاو رصانلا دبع ىلإ ةيصخش لئاسرب نوسنوج سيئرلا ثعب ةأجفو

 .برعلا ىلع هذوفن ةسراممب هيلاطي نجيسوك ىلإو .سفنلا طيض ةسرامم ىلع

 انأ .بعاصم يف انعقوت امير ةقطنملا لودب انطباورو مكطباور نإ» :هلوقب هايإ ًارذحم

 ةيناكمإ لوح ايناطيربو اسنرف ىلإ تابلط تلسرأ .ءاهيلإ ىعسي ال LS نأ قثاو

 رحبلا قرش يف ةيبرغ ةيبرح عطق عيمجتو .يثالثلا نالعإلا يف «حورلا ثعب»

 (AY) .ماسلا زاغلل نييرصملا مادختسا لوح ةلئسأ تحرطو .طسوتملا

 عضاخلا دلبلا اذهف .فرصتتس فيكو ليئارسإ تناك !LL اياضقلا رثكأو

SYناكو .نييندرألا نيلوؤسملل قيمع قلق ردصم لظ ةنحملا هذه يف يكيرمأ ذوفن  

 دب ال .باهرالا اهمعدل ايروس نم ماقتنالا نع ةزجاعلا ليئارسإ نأ يف نمكي رطخلا

 ريبك موجهب مايقلل رصم زازفتسا نودب ءانيس يف ىلوأ ةيفابتسا ةبرضب موقت نأو

 مل نإ .يبرعلا ملاعلا يف يكيرمألا فقوملل ىرخأ ةبرض يه ةجيتنلاو .ليئارسإ ىلع

 امدنعو .ةيملاع برح بوشن امبرو يتايفوسلا داحتالا لخدت يأ :كلذ نم أوسأ نكت

 اذه لثمب موقت نل ليئارسإ نأ رصان نئمطي ام لسرت نأ ةيجراخلا ةرازو نم بلط

 فوسلف .ليئارسإ تبرض ام اذإ هنأ اهيف نيلوؤسملا يأر ناك ذإ .تضفر .موجهلا

 .اهعم ةئطاوتم اكيرمأ ودبت

 لوكشإ عانقإ يف نمكي .وتسور تلوو يأر يف .ثراوكلا هذه لثم بنجت حاتفمو

 مرحتو .ىلوألا ةبرضلا صتمت نأ ليئارسإل ريخف «رانلا ىلع تيزلا بصي الأ»

 مغرلا ىلعو .سكاعم موجهب موقت اهدنعو .لخدتلل يقالخأ ساسأ يأ نم تايفوسلا
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 ريخأتل لبسلا داجيإ وه نطنشاو فده ناك يلاتلابو .ةيكيرمألا تارباخملا تاريدقت

 تادعاسملاو حالسلا تاقفص لضفب نمزلا ءارش لالخ نم كلذو .يليئارسإلا درلا

 رصان قلغأ امدنع ةلاعف نكت مل تائدهملا هذه نأ تبث .كلذ عمو .ةيداصتقالا

 (AY) .ويام YY يف قئاضملا

 ةرادإلا .ةيسنرفلا ءابنألا ةلاكو نم ًالوأ هيقلت مت يذلا .نالعإلا اذه ذخأ

 ىلإ لئاسر ةباتكب عرش دق نوسنوج ناك اذإ .ىرخأ ةرم .ةرغ نيح ىلع ةيكيرمألا

 ةفرعم ةجرد امامت نولهجي لجع ىلع دقع يموقلا نمألا سلجمل عامتجا يف

 سويشول لاقو .كلذ ءارو ةنماكلا عفاودلا ىتح وأ رصان كرحتب ةقيسملا تايفوسلا

 هنأ امإو اهب ملعن امم رثكأ تايفوسلا نم ةحلسأ ىقلت دق رصان نوكي نأ امإ» :لتاب

 ةردقم نأشب مهقلق نع نوغاتنبلا يف نولوؤسملا ربع .«نونجلا نم سمب بيصأ

 لازنإلا تاوق ىلإ رقتفي هنأل- ايركسع قئاضملا حتف ةداعإ ىلع سداسلا لوطسألا

 دوجو (Rusk) كسار ركذ نيح يف -تاصاوفلل ةداضم تادحو ىلإو .يربلا

 تقولا يفو . دحاو فرط نم يكيرمأ كرحت يأل خويشلا سلجم يف ةيوق ةضراعم

 دوعولا صن نع ثحبلا يف ناكمهنم ةيجراخلا ةرازوو ضيبألا تيبلا ناك هسفن

 ىلإ ةدحتملا تايالولا تامازتلا نعو .ريئام ادلوغ ىلإ (Dallas) سالاد اهعطق ىتلا

 رادصإ يه لعفلاب تذختا يتلا ةسوململا ةوطخلاو .اهضعب ىلع رشعو :ليئارسإ

 ةرهاقلاو بيبأ لت يف ةدحتملا تايالولا تارافس يف نييويحلا ريغ نيفظوملل رماوأ

 (AL) .اكيرمأ ىلإ ليحرلاب قشمدو

 AAT ماعلاك ةدحتملا تايالولا يف۷١۹ ماعلا نكي مل .اسنرف يف لاحلا وه امكو

 عقنتسم يف ةقراغ اهتاوق تلازامو .ىرخأ ةيجراخ برح ضوخ عيطتست ال يهف

 ةيرض قابتسا وه حضاولا باوجلاو .لعتشت ةيفيرلا اهتاوتيغو اهتاميخمو .ماتتيف

 نكلو .قئاضملا يف روبعلا قوقح ةداعإو راصحلا عفر لضفب ةيقابتسالا ليئارسإ



 ۴ ةمزألا

 ةيعابر ةمق دقع نومواقي نويكيرمألاو .يثالث لمعل نوضراعم نويسنرفلاف ؟فيك

 .دودسم قيرط يف نمألا سلجمو .هتياعدل ًاربنم تايفوسلا اهمدختسي نأ مهتيشخل

 .يلودلا لوطسالا موهفم .لح يأ نم يلاخلا وجلا اذه مضخ يف .زرب كلذ عمو

 ةليسوك سيوسلا ةمزأ ءانثأ ليئارسإ هيلإ تعد ذإ :ًاديدج موهفملا اذه نكي مل
 نوسبموت جروج داعأ نكلو .سالاد هيلع ىضق نأ الول .ةانقلا يف اهقح ءاعدا ةداعإل

(George Thompson)يف ةركفلا ءايحإ .كلذ دعب .يناطيربلا  TEباجتساو ويام  

 .سامحب نويكيرمألا اهل

 قح هيف دكؤت ةيرحبلا لودلا نع نالعإ رادصإ ىلإ .صاخ هجوب .ةطخلا وعدت
 نم يلود لوطسأ رحبي .نالعإلا رصم تضفر نإف .قئاضملا يف رورملا ةيرح

 .ةيناطيرب ةيبرح نفسب ًاززعمو سداسلا لوطسألا تارمدم ةيامح تحت تالقانلا

HMS Herms. HMS Victorious . 

 نم اهعنمو ةلفاقلا هذه ةهجاوم نع يرصملا دهجلا هذه «ربسلا ةوق» عدرت فوس

 ةدوجوملا كلت نم ربكأ «ةيطغت تاوق» نم تازيزعت يعدتست رمألا مزل اذإو .روبعلا

 دييحتب ةيكيرمألاو ةيناطيربلا تافذاقلا موقتو .يدنهلا طيحملاو طسوتملا رحبلا يف

 نع تايفوسلا عدرتو .رصم يف ىرخألا ةيجيتارتسالا فادهألاو دعاوقلاو تاراطملا

 نوكت اهينجت ةدئاف ةيأ نإف .ةلفاقلا هذه يف ليئارسإ كارتشا لاح يفو .لخدتلا

 امكو .ةيليئارسإلا قوقحلا تسيلو .روبعلا ةكرح ةيضق يه ةيضقلا نأل «ةيضرع»

 مث .نيعوبسأ نوضغ يف اهدادعإ يرجي فوس «ريسملا رماوأ» نإ وتسور نيجوي لاق

 يف قاروزلا قابس ةيلمع» يزمرلا ةطخلا مسا ناكو .سيئرلا نم ًايصخش اهقدصي
 (A0) .«قاروزلا قابس» ًاراصتخا وأ «رمحألا رحبلا

 يف نوسنوج عمتجا .ةعجشم «قراوزلا قابس» ىلع ةيئدبملا لعفلا دودر تناك

 سيئر عم - «CW Expo ةلحر ةيرهاظلا اهتياغ -ةريصق ةرايزب همايق ىدل ادنك

 :هل لاقو .ةيلودلا ئراوطلا تاوقل ىساسألا سدنهملا (Pearson) نوسريب ءارزولا
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 ىلع ظفاحيس راسملا اذهف» :ًالئاق فدرأ مث «.قيرفلاب قاحتلالل زهاج كيام»

 انادلب كانه of دقتعأ» :لاق ذإ .هظم ًالثافتم نوسليو باوج ناكف «.ةتباث ليئارسإ

 نم لمعلا ةلواحم نم مهأ يملاعلا ملسلا نأب ساسحإ اهيدل ملاعلا يف ةريثك
 .يردي نمف ...اهدحو يديألا عفر يف رارمتسالا و ةزجاع ةدحتم ممأ لالخ

 «؟ قفاوت امبر اسنرف ىتح

 نيب أدج ةيرس تاثداحم يفف .أرس ولو .ةطخلا هذه برعلا ضعب معد دقل

 مازع رمعو .يدوعسلا لصيف كلملا نب دمحم ريمألاو ةيكيرمألا ةيزكرملا تارباخملا

 ةليسولا اهنأب ةلفاقلا تفصو .ةيبرعلا لودلا ةعماجل قباسلا ماعلا نيمألا نبا

 اوناك لودلا كلت ةداق نأ نم مغرلا ىلعف .ةلدتعملا ةيبرعلا لودلا ذقنت يتلا ةديحولا

 وأ همجح نم للقي يلود دهجب نوبحري مهف .رصانلا دبعل ةيمالك تامدخ نومدقي

 .مازعو دمحم لاق امك .هرمدي

 اهتدالو ىلع ةعاس tA ءاضقنا لبق تابوعص يف ةلفاقلا موهفم لخد كلذ دعبو

 يتلا ةيلمعلل مهسامح مدع نييبروألا ءافلحلا عم ةيئدبملا تالاصتالا ترهظأ دقغ

 يف اهفارجنا رطخ نع ًالضق .رطخلا ىلإ يبرعلا طفنلاب اهدادمإ ضرعت امير

 ريغ نفسلا باحصأ ناكو .ليئارسإ عم هتراجت نع فشكلا ناريإ هاش ضراع.برحلا

 ةرازو يف .اهسفن ةدحتملا تايالولا يف ىتح .رطخلل مهنفس ضيرعت يف نيبغار
 يف تايالولا جورخ» نم ةمكحلا لوح كوكش تريثأ .نوغاتنبلا يفو ةيجراخلا
 لعجيو برعلا يدعتسي يذلا رمألا «قراوزلا قابس» ةطخ ةعيلطو ةلفاقلا ةمدقم

 ريشت مئالع ترهظ امك .برحلا نمز اكيرمأ لهاك ىلع أدج ًاليقث يتسجوللا «بعلا
 أطرش دعت يتلا ةقفاوملا كلت - ةطخلا ىلع سرغنوكلا ةقفاوم مدع لامتحا ىلإ

 ىلإ تايطعملا هذه نم ةمولعم ةيأ ريرمت مدع يغبني .كلذ عمو ذيفنتلل Lis امزال
 نييليئارسالا نيلثمملا عم هتاثداحم ءانثأ .ضيبألا تيبلا ناك .سكعلاب لب ليئارسإ

 ةبغارلا لودلا ددعبو .«قراوزلا قابس» ةطخ يف لصاحلا مدقتلاب رارمتساب رخافتي
 هذه نويليئارسالا ذخأ .ذيفنتلا ديق اهتيؤرب ةرادإلا مازتلابو .اهيف ةكراشملا يف



 ۲۰0۵ ةمزألا

 :وتسور ىلإ نامراه لاق ذإ لقألا ىلع ايئدبم - ةيمهألا ذخأم تانهكتلاو تاريدقتلا

 تيقوتلا ةلأسم ola ددحم لمعب مايقلاب اهسفن تمزلأ دف ةدحتملا تايالولا نأ املاط»

 (A1) .«ةيوناث ودغت

 «قراوزلا قابس» ةطخ نأ ىلع تلد لوكشإ نم نابيإ اهاقلت يتلا ةيقربلا نأ ديب

 ولو ىتح .روبعلا ةيرح نأل .ةلصاهل دعي مل .اهحاجن صرفو اهتيقوت نع رظنلا ضغب

 .ةيح ليئارسإ ءاقب نامض عيطتست ال .تديعتسا

 ؟ ال مأ اندحو

 .طسوألا قرشلا تاسايس ىلع ًابيرغ (Dean Rusk) كسار نيد نكي مل

 ماعلا يف ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازو يف ةدحتملا ممألا ةبعشل ًاسيئر هفصوبف

 ةضهانملا ةيناملألا ةيبدألا ةكرحلا يف ًايصخش ًاسمغفنم ناك .1548-7

 ليئارسإ داجيإ ةلأسمب ةطيحملا (Sturm and Drang) ةيسنرفلا ريونتلا ةكرحل

 الدب .ةيبرع - ةيدوهي .تايموقلا ةيئانث ةلود داجيإ ًالضفم اهضراعي ناك يتلا
 ططخ ةدع حرط (Rockefeller) رلفكور ةسسؤم سيئر هفصوب .مث .اهنم

 - سدقلل يفيظولا ميسقتلاو لدابتملا فارتعالا ساسأ ىلع ةمئاق مالسلل

 مالسلا لجأ نم لمعي دحأ نم ام نأ» كلذ نم صلختساو .اهلك برعلا اهضفر

 عمو .«نيفرطلا الك نم ءاركن ةميزه مزهي وأ برضيو الإ طسوألا قرشلا يف

 .سدور ةحنم ىلإ دعصو يفير رقف نم أشن الجر ةجيتنلا هذه طبحت مل كلذ

 ريزو حبصأ مث نمو .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءانثأ نيصلا يف ةزيمتم ةمدخ ىلإ

 ذقنأ .نيسمخلاو ةنماثلا نس يفف .نيسيئر دهع يف ةدحتملا تايالولا ةيجراخ

 .نيلرب ةمزأ - يه ةقالمع تامزأ نم هدالب ضماغلا ينجلاو ظفحتملا كسار

 اذه ءانثأ ءررقو .هاوس نم ربكأ حاجنب - (Tonkin) نيكنوت ةمزأو ءابوك ةمزأو

 .ةيلخدت اللاو .ةيددعتلا ريشتسي نأ .طسوألا قرشلا يف ريخألا بهتلملا عضولا

 .ةناصحلا هلك كلذ نم مهألاو



 برحلا نم مايأ ةتس ۲

 نيب نم» هربتعي ال نابيإ نأ نم مغرلا ىلعو .نابيإ ابأ نع Lupe كسار نكي ملو

 ريزو كراشي ناك كسار نإف» .ليئارسإ ةلودل يوقلا مهسامح ريثأ نيذلا نييكيرمألا

 قدنف يف قباسلا امهؤاقل ناك .يأرلاو .يملاعلا سحلا يليئارسإلا ةيجراخلا

 NAVY ماعلا نم ريوتكأ يف كرويوين يف (0118[485-77/211011)ايروتسأ فرودلوو

 عضولا ىلإ مانتيف يف برحلا نم أءدب .ةيلودلا نوؤشلل ةيفاشكتسا ةمهم نم ًاءزج

 ال نحن») :كسار هيف لاق يذلا لوغيد ىدل ةمظعلا نونج نم .ايقيرفأ بونج يف

 زجع ىلإ VME) ١:ماعلا يف (Petain) ناتيب حور عم لب .نيرول بيلص عم لماعتن

 رهظأو .(«هنم لضفأ وه نم رفاوتي (Yr ةفارطب كسار هيف لاق يذلا تناتوي

 :ًاكحضم ناك امهراوح نأ لوكوتوربلا

 ؟ايدوبمك يف ليثمت مكيدل له :كسار

 .لبقملا رهشلا كانه ىلإ ًالجر لسرنس :نابيإ

 .ايناسفن ًابيبط اولسرت نأ وه هلوق عيطتسأ ام لك :كسار

 .ستوبيك وضع لسرن فوس :نابيإ

 ؟مكتاعوفدم نازيم وه ام :كسار

 .رالود نويلم ٠٠١ يلاوحب ردقي طايتحا انيدل :نابيإ

 (AV) .لاملا ضعب انضارقإ مكناكمإب نوكي امبر :كسار

 رفاضت امدنع ويام YO يف سيمخلا موي Sle ةيأ ىلع .ةدئاس حرملا حور نكت مل

 .ةرملا هذه (Foggy Bottom) موتوب يجوف ةلأسم يف نابيإ لقع عم كسار لقع

 ليئارسإ ةلاح فصوو «ةيريصم» اهنأب هتمهم يليئارسالا ةيجراخلا ريزو فصو

 ًاءوس دادزت ةقيقحلا تلازام ةمزألا ءدب ننم» :لاق ذإ .«ايؤرلا رفسب» ةهيبش اهنأب

 تريخ يه نإ ديزملا ىلع لصحت نأ نآلا ليئارسإ عيطتست الو .تالامتحالا نم رثكأ

 ليئارسإ نأ وأ ةديكأ تانامضب دوعأ نأ امإ» :لوقلا عباتو «.لمعلاو مالستسالا نيب



 ¥ ةمزألا

 ىلع ةلسرم ءاهنأب كسار اهفصو ةقيرطب .نابيإ لاق مث» .ةديحو اهنأب رعشتس

 نم ةيتآ ةلاسر نم ةرابع ًاسبتقم .ئراوط ةلاح دوجوب ًاساسحإ ةثدحم «اهتيجس

 ةيأ يف عقي نأ نكمي .كيشو لماش يرصم - يروس موجه كانه» :لوقت سدقلا

 رودص وه بولطملا امنإ .هتيفرحب بلطلا ذخؤي الأ بجي «ًالئاق فاضأ مث» ةظحل

 .رصم ىلإ «عدار يريذحت» يكيرمأ نايب

 ةحيبص ًالثامم ًامييقت ربراب ىقلت دقلف .كسارل ةبسنلاب ًاربخ ريذحتلا نكي مل
 نأ نم قثاو انأ» :كسار ريفس لاق .ةيليئارسإلا ةيجراخلا ةرازو نم مويلا كلذ

 ةيتارباخم تايرحت ةجيتن «اهنأب هذه هتمولعم ًافصاو» .ةيقيقح ليئارسإ فواخم

 أرقي نأ .رمخلا نابرشي امهو هفيض نم يكيرمألا ةيجراخلا ريزو بلط» .ةبعص

 تقولا نم ًاديزم نطنشاو ىطعت نأو .ءطببو عفترم توصب ةلاسرلل لماكلا صنلا

 . اهتحص ىدم يف ققحتل

Laingريذحتلا «ىرحتت» ةيكيرمألا تارباخملا تالاكو تناك .رظتني نابيإ ناك  

 نأ يه ةدحتملا ممألاو ةيناطيربلا تارباخملا اهتديأ يتلا ةجيتنلا تناكو .يليئارسإلا

 موجه ثودح ىلع ةمالع ةيأ كانه دجوت الو .يعافد لازام يرصملا راشتنالا

 يناخد راتس ىوس سيل ليئارسإ ريذحت نإ :ةرهاقلا يف تلون ريفسلا لافو .كيشو

 تارباخملا ريدمل لاق ذإ ًاظفحت رثكأ ناكف كسار امأ .كيشولا اهموجه ةيطغتل

 .أطخ ةمولعملا هذه تناك اذإ (Richard Helms) :زمليه دراشتير (CIA) ةيزكرملا

 .«ةعئار» (Fiorello La Guardia) ايدراغال ولليرويف لوقي امك يهف

 دبع نشي نأ يقطنملا ريغ نم» :هل لاق. نابيإ عم ةيناث كسار ىقتلا امدنعو
 عيطتست ال .ليئارسإ ىلإ تانامضلاب قلعتي اميفو «.ةلحرملا هذه يف ًايرح رصانلا
 ناودع يأ نأ هدافم وتانلا فلح تانايب رارغ ىلع ًانايب ردصت نأ ةدحتملا تايالولا

 ًاوضع 4١ ضراع دقف .سرغنوكلا ةقفاوم نودب» انيلع ناودع وه ليئارسإ ىلع

 كانهو :كسار لاق امك .قئاضملا يف اهدرفمب ةدحتملا تايالولا فرصت سرفنوكلا



YoAبرحلا نم مايأ ةتس  

 اكيرمأ تلازام نيح يف طسوألا قرشلا يف يركسع مازتلا يأ نوضراعي رثك نورخآ

 ممألاب اهتقث عضت نأب ليئارسإ ىلإ ةحيصن ءادسإ يغبني يلاتلابو .مانتيف يف لتاقت

 رادصإو .ةيرحبلا لودلا نم نفس ةلفاق لاسرإب قلعتملا يناطيربلا حارتقالابو .ةدحتملا

 تاوق عيضوت ةلأسم ثحب ةداعإ ةرورض نع ةيكيرمألا ةيجراخلا ريزو نلعأو .اهنع نايب

 ليئارسإ أدبت الأ رثكأ يويح وه ام ذإ .ةيليئارسإلا يضارألا يف ةيلودلا ئراوطلا

 هذه مكتمولعم نأب ضارتفالا ديرأ Yo :نابيإ ًاردحم كسار لاق .ةيناودعلا لامعألاب

 «.بيهر أطخ كلذف افلس ةططخم ةقبسم ةيليئارسإ ةبرضب ًامدقم انراعشإ ينعت

 ةبغر نع نابيإ اهيف ربع .ةجهنمم ريغو ةعطقتم ةروصب تاثحابملا ترمتسا

 ىلإ باتك لاسرإ ىلع ضيبألا تيبلا ثحو ةيلودلا ةردابملا عم «قفاوتلا» يف ليئارسإ
 فقومب» مامتها ءادبإب تاثحابملا كسار متتخا «.قئاضملا حتفنس اننأ» هدافم لوكشإ

 نم ديزمبو .بيبأ لت يف ةيكيرمألا ةرافسلا ليئارسإ هيلع تعلطأ يذلا «عارذلا ىدم

 .ةيرس وأ ةنلعم ءاوس .تامازتلا الو .تانامض ال :ناك اذكهو .حوتفملا تامولعملا لدابت

 ةيكيمانيدلا هسدحب فرع كسار نأ ًاكردم .هلك كلذ مغرب LA نابيإ نكي مل
 .ًامداق لازام يقيقحلا ثحبلا نأ كلذك ًاكردمو .لوكشإ راذنإ ءارو ةنماكلا ةيسايسلا

 تررق دق تايالولا نأب عابطنا يدل ثدحي مل» :ةيوفع ةروصب لاقو .نوسنوج عم
 ىلوألا ةبجولا نوكت نأو ةعونتم ةليكشت نيب دقعم ديدج يعافد فلاحت يف لوخدلا
 (AA) .«ءاشع Jam يف

 نيجوي نم ةوعدب ةيجراخلا ةرازو حطس ىلع ءاسملا كلذ ءاشعلا لفح ميقأ

 ةايحلا يف Lalas جمدنا يذلا .يموقلا نمألا راشتسم .هيخأل ًافالخو .وتسور

 هروذج ىلع أمئاد ديكأتلاب ًاقرغم ناك .وتسور .ةيجراخلا ريزو بئان نإف .ةيكيرمألا
 .كلذ عمو .ًاحضاو ليئارسإل هسامح ناك .يشيدي مالكب هثيداحأ ريهبتب .ةيدوهيلا

 نمأ نامض سيئرلا عيطتسي ال :لبق نم كسار هلاق ام ررك .تاثحابملا هحاتتفا ىدل

 فورظلا يف اهيلع لوصحلا لمتحملا ريغ نم يتلا .سرفنوكلا ةقفاوم نودب ليئارسإ
 ةدحتملا ممألا ةعجارمب أدبي جهنمب قثت نأ ليئارسإ ىلع كلذ نم ًالدبو .ةنهارلا

 .نفس ةلفاق رييستو .ةيرحبلا لودلا نم نايب كلذ ولتيو .قئاضملا ةيضقل



 ۲۹ ةمزألا

 ليئارسإ ىلإ 1407 ماعلا يف اهعطق يتلا سالاد دوعو هباوج يف نابيإ صخل
 نوضغ يف - نكمي ام عرسأب ةدحتملا ممألا نم ترارق ةيأ ىلع لوصحلا ىلع دكأو

 ةلفاقب اهتقث ليئارسإ دقفتو ءًاعقاو أرمأ SUEY حبصأ الإو .رثكألا ىلع abi ةعبرأ
 ىلع .كانه نكي مل .تاديكأتلا هذه الخ اميفو .ةيرحبلا لودلا اهلسرتس يتلا نفسلا

 .ليئارسإو ةدحتملا تايالولا يفقوم نيب ةريبك تاوجف .ودبي ام

 نأ نكمي ال» :ًالئاق نابيإ دعاسم (asal (Moshe Raviv) يشوم ركذيو

 «.ةرمخلا فشترن نحنو عضولا هيف للح يذلا يعقاولا ئداهلا فقوملا ىسنأ

 لضفأ «اهنأب نطنشاو ةسايس» Yates .ًاداج ...ائثداه» ةيجراخلا ريزو فصو

 نييرصملا اياون نأشب ةيكيرمألا تارباخملا تامولعم نأ نيبت ام اذإ مالسلل ةصرف

 تاطلس ىلإ رقتفي سيئرلا نأب ملعي هنأ ًادكؤم مالكلا عبات مث» .ةحيحص ريغ

 ول ةقيرطلا كلتب غاصت نل ةلاسرلا» نأو .لوكشإ اهبلطي يتلا تانامضلا رادصإ

 لصوت فوس ةدحتملا تايالولا نأب Lele هتطاحإ ىدلو «. بيبأ لت يف تنك يننأ

 ىلع درك ةوطخلا هذهب نابيإ ىفتكا .«ةيريذحت ةلاسر» .ةرهاقلا يف اهترافس ىلإ

 (AS) .وتسور لاق امك «ليئارسإ بلطم

 .هتلاسر يف يدابلا لوكشإ عور ةئدهتو .ءودهلا ثبل هل ةلواحم يف .نابيإ ماق
 يناطيربلا ريفسلا ىلإ وتسور بتكو.ئراوطلا ةلاحب نطنشاو ساسحإ فيفختب

 نكلو .نوبرضيس مهنأب انمالعإ انعقوت دمل» :لوقي (Patrick Dean) نيد كيرتاب

 حصنو «.ةحرتقملا ةيرحبلا لودلا ةطخ نأشب ًاحيضوت طقف اوبلط كلذ نم ًالدب

 دي ةدحتملا تايالولا «قلطت» نأ .نابيإ ءاقلل ًادادعتسا .نوسنوج سيئرلا كسار

 ةركف نم .مازتلا يأ نودب .ًايباجيإ ًافقوم نلعت وأ اهسفن نع عفادت اهكرتتو ليئارسإ
 ةدحتملا تايالولا Ses يذلا يناثلا فقوملا ةيكيرمألا ةيجراخلا ريزو لضفو .ةلفاقلا

 ةدحتملا ممألا تاثحابم ذخأت نأ نكمي ذئدنع .ةيقابتسالا ليئارسإ ةبرض ريخأت نم

 اهنيب نم ةليدب تاءارجإ نع ثحبت نأ .يلاتلاب .ةدحتملا تايالولا عيطتستو .اهارجم

 .ةيليئارسإلا يضارألا يف ةيلودلا ئراوطلا تاوق عيضوت



 برحلا نم مايأ ةتس 1۰

 ر ا ی ی و و ف تحك

 لفح رضح يذلا نامراه نم ليئارسإ ريكفتل قدأ ةروص ىلع لوصحلا نكمي

 ًاقباس دروفسكا يف بردملا يماحملا اذه لسرأو .ًابضاغ هنم جرخو وتسور ءاشع

 اهنأب ةيكيرمألا ةرادإلا اهيف مهتي سدقلا ىلإ ةنخاس ةيقرب .1504 ماع ذنم ريفسلاو

 :ةين ءوسب فرصتت اهنأو «عابت ال ةعاضب» ليئارسإ يطعت

 انحبك .ةمرصنملا ١١ Logs لا لالخ .اهقتاع ىلع ذخأت ةدحتملا تايالولا تلازام»

 مهنأب ًاعابطنا انئاطعإب اننودصي (نييكيرمألا) مهنإ ...اننمأو انقوقح ةيامح نع

 يف لتاقن فوس اننأ نوملعي مهو .انبناج ىلإ نوفقي فوس مهنأو انعم نوطروتم

 لتاقن امبر LD مهتانأمطو مهلخدتل ةجيتن نكلو .ةيويحلا انتحلصم ةيامحل ةياهنلا
 نمضتي ال ءاسملا اذه نابيإل هولاق ام نأ عقاولاو ...ةبعص ةيركسع فورظ يف نآلا

 ال .هلك كلذ قوفو .مزلم ددحم ينمز لودج ىلع يوتحي الو .ًانيعمو أددحم ًاثيش

 «.ةبقعلا هاجت ةمزلم ةيلوؤسم ةدحتملا تايالولا لمحي ددحم مازتلا يأ ىلع يوتحي

 هاجت مازتلالا يف بغار ريغ نوسنوج ناك اذإف .ازتهم .سدقلا يف عابطنالا ناك

 ةغلب طورشلا هذه نايب ديعأخ هتيعجرم طورش ذفن دق نوكي ال نابيإ نإف .ليئارسإ

 ليئارسإ هجاوت» :يلاتلا وحنلا ىلع .هسفن ةيجراخلا ريزو ىدل ىتح ليوأتلا لبقت ال

 مازتلالا قيبطت دعي ةلاحلا هذه يفو .ةيروسو رصم ليق نم لماش موجه رطخ

 نع .لاحلا يف نالعإ رادصإ .رركأ .روفلا ىلع Iac g- ًانالعإ- ايويح يكيرمألا

 ىلع موجه ةباثمب وه ليئارسإ ىلع موجه يأ نأ هدافم ةدحتملا تايالولا ةموكح

 تاوق ىلإ رماوأ رادصإ :وه نالعإلا اذه نع ظوحلملا ريبعتلاو ةدحتملا تايالولا

 عافدلا شيج عم تايلمعلا يف كارتشالاب ةقطنملا يف ةدوجوملا ةدحتملا تايالولا

 يذلا باوجلا ناك امهمو .ليئارسإ ىلع لمتحم يبرع موجه يأ دض يليئارسإلا

 رظنلابو .كتموكح ىلإ بتكتس كنإ كلوق نع جرخت ال ةدحتملا تايالولا نم هاقلتت
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 .ريخأت نودب ةيكيرمأ ةطلس ىلعأ ىلإ ةظحالملا هذه لاصيإ بجي .عضولا ةروطخل

 ةيرسلا ىلع دكؤن ...كسار ةيجراخلا ريزو ىلإ ekas سيئرلا بايغ لاح يفو
 امهم ةلأسملا هذه نأشب انل فتهت نأ كايإو .ةيقربلا هذه نع مجني ام لكل ةماتلا

 (AV) .«فورظلا تناك

 ًابضاغ قربأف .نابيإ ىلع رماوألا هذه يف نايدابلا ةقثلا مدعو ءايتسالا فخي مل

 تناك ام ردقب .هنكلو .ةموعزملا ةيرصملا تادادعإلا ليصافت بلطي سدقلا ىلإ

 .نييكيرمألا عم أضيأ ربصلا دقف دق .هتكبرأ دق هتموكح

 نابيإ باجأ- سيئرلاب ءاقللا ليجأت هنم ًابلاط دعب اميف كسار هل فته امدنعو
 لوح ًادج ًاثيدح رداصلا ريرقتلا ةءارقل Lats أتقو ديري هنإ -ًالئاق يئادع رهظمب

 ريخأتل» ةرمدملا ةيسفنلا جئاتنلا نم ًاردحم كسار ربخأو .رصانو تناتوي تاثداحم

 رثكأ نم «نوكي فوسو دحألا موي دقعنيس يليئارسإلا ءارزولا سلجم Ob .هتدوع

 ةحارصب كل لوقأو» .هنع بيغتلا عيطتسي ال كلذلو» انخيرات يف أمسح تاعامتجالا

 ال راصح وه يرجي ام نإ.مداقلا عوبسألا ةيداعم فقاوم يف لخدنس اننأ ىرأ ينأب

 لاحلا كلت ريفي نأ نكمي ةلحرملا هذه يف ام Lai نأ كشأو هتمواقم نم دب

 الب ررق هنأب كسيئر ديكأت وه رثأ اذ نوكي نأ نكمي يذلا ديحولا ءيشلاو .ةرهاظلا

 «.قئاضملا حتف ظفحت

 قلغأو «.تمهف دقل» ىوس بجي مل هنكلو .ةعومسم ةبضاغلا كسار ةجهل تناك

 .فتاهلا ةعامس

 نم ةيناثلا ةلوجلا يف هتموكح تاميلعت ةيمهأ نم للقي نأ نابيإ لواح .كلذ عمو
 (Robert Mcnamara) ارامنكام تربور يكيرمألا عافدلا ريزو عم تاثداحملا

 :لاق .ةكرتشملا ناكرألا ةئيه سيئر (Earle G.Wheeler) رليبو .ج لريإ لارنجلاو

 ةجاحب دعأ مل ينأو سيئرلا ىلإ .ةركفلا .هذه لاصيإب يبجاوب تمق ينأ ترعش»

 يتلا رطاخملا ىلع ديكأتلا نم ًالدبو «.اهل ةميق ال سواسو يف تقولا ةعاضإل
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 شيج نأ فيك ناحرشي امهو ارامنكامو رلييو ىلإ عمسلا خاصأ .ليئارسإ اههجاوت

 نم .ليئارسإ تمجوه ولو ىتح نيعوبسأ يف ةكرعملا حبريس يليئارسإلا عافدلا

 تناك ليئارسإ نأل .موجهلاب ليئارسإ تأدب نإ دحاو عوبسأ يفو - ًاعم ثالث تاهبج
 سيل يلاتلابو .ًاريبك ًاقوفت زفاوحو .تالاصتا ةمظنأو .ًابيردت اهئادعأ ىلع ةقوفتم

 لوح تامولعم ةيليئارسإلا تارباخملا ىدل ناك اذإ نويكيرمألا لاقو .هاشخت ام كانه

 ريربتل ساسأ اهل نوكي ال Yy .اهردصم نع اوف شكيلف ةيرصملا موجهلا ططخ

 (AY) .ةيقابتسا ةبرضب اهمايق

 ةموكحلا أبنتت نيح يفق .هغوسي ام هلو ًاموهفم مهكابترا ناكو .نويكيرمألا كبترا

 اهلك ةدحتملا ممألا رداصمو ةيناطيربلاو ةيكيرمألا رداصملا نإف .برحلاب ةيليئارسإلا

 كلذ نم لصتتي هنأكو ادب نابيإ نإ ىتح .ةيرصملا عقاوملا يف رييغت ال هنأ ىلع ةقفتم
 .ةرطاخملا يف Lely ضيبألا تيبلا نكي مل كلذ عمو .ءاعدالا

 وجلا ناك وتسور تلوو ىقتلا .هبصنم يف لماك ىفطصم لامعأ رخآ دحأ يفو

 تاياعدلا رخآ نم يموقلا نمألا راشتسم قياضت دقل.رتوتم هنكلو ًاميمح

 CIA لاوداسوملا نيب ةيرس ةرماؤم دوجو معزت يتلا كلت ًاصوصخ .ةيرصملا

 يضارألا يف ةيلود ئراوط تاوق عضوو ايروس يف ثعبلا بزحب ةحاطإلل

 ًايرصم ًاموجه نأ مكؤادعأ دقتعي» :يرصملا ريفسلا ىلإ وتسور لاق .ةيروسلا

 نأ قدصت نأ نكمي الو .لابلاب سيل كلذ نأ ملعن نحنو .ًاكيشو حبصأ ًايروسو

 راسملا اذه لثمو .دحلا اذه ىلإ ةيلابم ال ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا ةموكح

 نأ هثيدح ماتتخا يف وتسور ىعسو .«ةلمتحملا جئاتنلا رطخأ نع عبطلاب رفسيس

 هجو دق ريذحتلا اذه لثم نأ ىلإ ةراشإلابو «يدو» هنأ هفصوب هريذحت نم فطلي

 ناك امير- ةعاشإلا هذه ةقيقح راكنإ وه ديحولا لماك باوج ناكو .ليئارسإ ىلإ
 -تاعاشإلا هذه لثمل نانعلا قلطأ يذلا وه ةقطنملا نم نييكيرمألا ليحرت

 دبع» نأ دعوو .برحلل ليئارسإ ططخب ةقلعتملا ةيرصملا ريراقتلاب داهشتسالاو

 (AV) .«ةدحتملا ممألا عم ىدم رخآ ىلإ نواعتي فوس رصانلا
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 ريذحتلا ىوحفب وكسوم ىلإ ةليللا كلت ضيبألا تيبلا قربأ .ريذحتلا نم ديزمكو

 قدصي ال هنأب تايفوسلا ةداقلا مالعإ يف ًاحيرص نوسنوج ناكو .يليئارسإلا

 الو نييرصملا عم رمألا يف اوققدي نأ تايفوسلا نم عقوتي كلذ عمو .ريذحتلا

 .يبرح لمع يأ ىلع مهوعجشي

 نكلو اهديؤت الو برحلا عجشت ال اكيرمأ نأب Lele تايفوسلاو نويرصملا طيحأو

 نم ةدراولا رذنلاو تالامتحاالاب ةلقثملا لئاسرلا تدب ؟نييليئارسإلا لاح وهام

 .ةيسامولبدلا ىلع ًاحاتفناو ةبرضلل ًادادعتسا :نابيإ هحرطي ام عم ةبراضتم سدقلا

 يذلا مساحلا راسملا ديدحتو .ةحصو ةقد رثكأ لئاسرلا هذه يأ ةفرعم ةمهم تيقلأ

 .نابيإ عم نيثداحتملا رخآ وه .دحاو صخش قتاع ىلع .ةدحتملا تايالولا هذختتس

 ناك و re ًانايحأ ودبي ناك ثيحب ًادج ًانيابتم ًافصو فصو دقل

 ءرملا عتمتسي ب ًافيطل ًالجر» :بثك نع هعم لمعي ناك يذلا زمليه دراشتير رظن يف

 وتسور امأ «.ةيناسنالا لكاشملاب ريبك مهف اذ ًالجر .هتملك دنع ًالجر .هعم لمعلاب

 ناك» :وتسور قيقش .نيجوي هنع لاقو «.ملظلا ةيحضو .ًارساخ Letts ناك» :لوقيف

 قوقحلا نع هعافد يف امهنع ًاريبعت هفطعو هئفد دجوو «.ريبك بلق اذ ,Lest ًالجر

 .ميظعلا عمتجملل هتيؤر يفو .رقفلا دض هبرح يفو ةيندملا

 أشطعتم .ريمضلا ميدع» :رخآ ًابناج هيف نوري اوناك نيرخآ نيبقارم نأ ديب

 نمم نيريثكلا لعج مانتيف يف هطروت ىلإ ةفاضإلاب بويعلا هذه لك .«ًاروانم .ةطلسلل

 يوق عوج» هعفدي ةيغاط Letts كوكشلا هدوارت يسجرن هنأب هنونيدي هتايحل نوخرؤي

 (At) .«ةليضفلا همهت الو يقالخأ رابتعا يأ همامأ فقي ال ثيحب

 ليئارسإ ةلودو دوهيلا هاجت (Lyndon Johnson) نوسنوج ندنيل فقوم ناك

 بزحلا يف يدوهيلا طاشنلا عم ةميمح طباور هل تناك.ةيجاودزالاب مسّني

 (Arthur Krim) ميرك رثرأ .دويلوه مالعأ دحأ .هسيئرب ةصاخو .يطارقميدلا

 (Abe Feinberg) غريبنيف يبأ عمو .لصألا ةيليئارسإلا (Matilde) دليتام هتجوزو
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 مداقلا نوسنوجل فولأملا ريغ نمل هنإ .ةيدوهيلا ةيلاجلا نيبو هنيب طابترالا طباض

 ناوخألا - دوهيلا راتخي نأ .ساسكتا يف ةيفيرلا (Hill Country) ليه ةقطنم نم

 نوؤشلا يف هدعاسمو (Ben Wattenberg) غربنتاو نب هتاباطخ بتاكو .وتسور

 نيع امك .هيراشتسم رابك اونوكيل - (Larry Levinson) نوسنيفيل يرال ةيلخادلا

 تايالولل ًاريفس ايلعلا لدعلا ةمكحم سيئر (Arthur Goldbery) غريبدلوغ رثرأ

 يبأ وه رخآ يدوهي ضاقب Lig ةلصلا قيثو ناكو .ةدحتملا ممألا يف ةدحتملا

 نوسريف كام .س يراه .ضيبألا تيبلا راشتسم ناكو (Abe Fortas) ساتروف

(.Jr. Harry C.Mcpherson) psaliليئارسإ ىلإ ًازاحنم  lieلثمك كلذ يف هلثم  

 يننإ» :موي تاذ لاق يذلا (John P.Roche) شور ب.نوج ةسائرلا يدعاسم دحأ

 انأ اتناس هنأكو رصانلا دبع ىلإ رظنأو .نويساسكت مهنأكو نييليئارسإلل رظنأ

(Santa Ana)ماعلا يف يدينيكل ًانواعم نوكيل هرايتخا بابسأ نم ناكو  AAT 

 تادعاسملل ًاديؤم هنوكو .سيوسلا ةمزأ عم اهلماعت يف رواهنزيأ ةرادإل هداقتنا

 .«دوهيلا تاوصأ باذتجا ىلع نوسنوج ةردقو .ليئارسإل ةلئاهلا

 ةضهانملا ةكرحلا يف دوهيلا هبعل يذلا سناجتملا ريغ رودلاو مانتيف تءاج مث

 دض اكيرمأ دوهي فصن يلاوح نأ 19717ماعلا يف يرجأ ءاتفتسا رهظأ.برحلل

 نوكت نأ ةرورضلاب سيل» :ةيبعش ةطفاي ىلع بتك .مانتيف يف نوسنوج ةسايس

 (Feinberg) غريبنيف دكأ امدنعو .«مانتيف يف برحلل ًاضهانم نوكتل ًايدوهي

 اكيرمأ نأ ىلع ًاليلد دعي (Saigon) نوغياس نع اكيرمأ عافد نإ ًالئاق نوسنوجل
 دوهي ناك «؟كلذ اكيرمأ دوهي قدصي ال اذامل نذإ» :هلوقب باجأ .ليئارسإ يمحتس

 مهمعد مدعل نيققانمو .ليئارسإ نع هعافدل نيدحاج .نوسنوج يأر يف .اكيرمأ

 لثمك كلذ يف مهلثم (Vietcong) جنوكتيفلا - اهئادعأ دض اكيرمأ اهضوخت ًابرح

 ًانلع فوقولا اهضفرل .كلذك .ليئارسإ ىلإ هبضغ لوحتو نيينيطسلفلا نييئادفلا
 اهتاسايس معدل اكيرمأ ءاقدصأ ىلع طغضلا ةسراممو برحلا بناج ىلإ

 نمو ةيليئارسإلا ماقتنالا ةسايس نم هزازئمشا تززع نئافضلا هذه fie .ةيويسآلا
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 :ًالئاق غربنيف ىلإ موي تاذ ىكشو .ةنوميد Jelia شيتفتب اكيرمأ alad اهتمواقم

 «. دحاو هاجتا يف قيرط اهنإ .يطعت نأ بغرت امم رثكأ ىلع لصحت ليئارسإ»

 ليئارسإ» :نابيإ ىلإ ةرم لاق ذإ .ةوقب ليئارسإل ًاديؤم نوسنوج لظ كلذ عمو )40(

 عم قيثولا هفلاحت نم مغرلا ىلعو «.ةقيقح نم ةملكلا هينعت ام لكب ةقيدص ةلود

 ةروصب زواجتي ناكو .برعلا دنع ةوظحلاب زوفيل طق عسي مل هنإف .طفنلا تاكرش

 تاقفص ىلع ًايصخش قفاويف .نوغاتنبلاو ةيجراخلا ةرازو ةضراعم ةينيتور

 (AV) .ليئارسإ ىلإ تانوعم

 يف ًادوجوم ناك - اهب باجعإلاو ليئارسإ نم زازئمشالا - جاودزالاو رفانتلا كلذ

 دلوراه ىلإ نوسنوج بتك .ويام نم نيرشعلاو سداسلا ةعمجلا موي يواضيبلا بتكملا

 دوعولا فلم همامأ ناك» .هتلباقم نم دب ال هنأ رعشأو .نابيإ ىرأس :لوقي نوسليو

 ةدعاسمب اهعمج ًاريخأ ةيجراخلا ةرازو تعاطتسا يتلا ؛ليئارسإ نمأ نامضب ةيسائرلا

 يذلا وتوسوردلوو لبق نم ةنومضم .رواهنزيأ نم ةيطخ ةداهش alll يف ناكو .نورفيإ

 هذه ءبع ناك . 14017ماعلا تامازتلا نأشب (Gettysburg) غريبسيتيغ ىلإ Lal رفاس

 ليئارسإ نأب ديفت يتلا تارباخملا تاريدقت تناك امك أمامت .هلهاك ىلع ًاليقث تامازتلالا

 ناك مانتيف يف اكيرمأ ةردقمل ةلثامم تاريدقت ىأر هنأل ءًاعيرس ًارصن ققحت فوس

 فافتلالا ىرج هنأل» Lal ًابضاغ LBJ ناك كلذ عمو رمدت نأ ليئارسإ عدي الأ ًاممصم

 دوفولاو تايقربلا نم لباوب ضيبألا تيبلا اورطمأ نيذلا نييكيرمألا دوهيلا لبق نم «هيلع

 ةيجراخلا ريزو لبقتسا ام اذإ دلوتيس عابطنا يأف .ليئارسإ حلاصل هلخدت بلطت

 (AV) .«؟يلاتلا مويلا يف برحلا ليئارسإ تنش مث .ةيليئارسالا

 ةدحاولا ةعاسلا ضيبألا تيبلا يف نيلوؤسملا رابك عم ءاقل يف سيئرلا لأس

 طقلا قنع يف سرجلا قلعأ فوسلف ؟نابيإ ىلإ لوقأ نأ يغبني اذام» :فصنلاو

 يكيرمألا فقوملا لتاب سويشول صخل «لوقأس ام فرعأل ةجاحب انأف .بيفملا دنع
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 ليئارسإ بناج ىلإ فقن مل اذإ .لاكشأ يف عقنس انلعف امهم» :هلوقب برعلا هاجت

 بناج ىلإ انفقو ام اذإو .قرو نم رمن اننأب اننوفصيس برعلا نييلاكيدارلا نإف

 (Joe وكسيسوج لاقو «.برعلا دنع ًاريطخ ءاذيإ انتروص يذؤنس اننإف .ليئارسإ

 ةدحتملا ممألا دجت نأ نم نوشخي نييليئارسإلا نإ» :ةيجراخلا ةرازو نم (0

 (Humphrey) يرفمه فاضأو «.عقاولا رمألا ىلع ةيعرشلا ءافضإل ام ةليسو

 قوف ةيرصملا ةيوجلا تاعلطلاب ًادهشتسم «رطخ يف ليئارسإ دوجو» :سيئرلا بئان

 نكلو .«-قراوزلا قابس- اثاجير» ةطخ رلبيو لارنجلا صخلو ةنوميد لعافم
 :(0086ساتروف يضاقلا لاقو .سوملم ئش يأب ليئارسإ دعو دض ناك ارامنكام

Fortas)كسار ضرتعاف «.اهدحو ليئارسإ كرت ةدحتملا تايالولا عيطتست الو  

taf, Silaقالظاب ئارا تاني  Lede Lillدلا تايالولا يم نأ  Geak 

 هل نوسنوج وراشتسم مدقي نأ نم ًالدبو .ةمساح ةجيتن نودب عامتجالا ىهتنا

 ممألا ىلع دمتعن اننإ كل انلقو نابيإ ناكم ES ول» .ةلئسألا نم ليلقب هوكرت .ةبوجأ
 نينثالا موي ًامدن يدبأس له» «5كلذ كيضري لهف ةيرحبلا ىوقلا ةعومجمو ةدحتملا

 (SA) .«5مويلا ديزملا نابيإ طعأ مل يننأل

 ديع ةلطع لالغتساب نأ ىأر .تقولا لالغتسا ىوس لح يأ نوسنوجل دبي مل

 نأ نم أقثاو نيموي وأ أموي نابيإ ريخأتل ةعيرذك عوبسألا ةياهن يف ةليوطلا ىركذلا

 ةعجارمل أتقو ضيبألا تيبلا يطعي .هبايغ يف ًارارق ذختت نل ةيليئارسإلا ةموكحلا

 ليئارسإ اهريدت يتلا- نابيإ ةرايزل ةفثكملا ةيفحصلا ةيطغتلا ذخأت نيح يف هتارايخ
 ريغ لجأ ىلإ نابيإ ريخأت ىلع ممص دقف لؤاضتلاب -نوسنوج داقتعا بسح
 .نورفيإ يبيإ طساوتي نأ ىلإ امبر .ىمسم

 لبق (Matilde Krim) ميرك دليتام هب aape امدنع نورفيإ ىلإ نوسنوج لاق

 (Herry Mcpherson) نوسريفكام يراه يقيدص نم بيط لك كنع تعمس» :ةنس

 سيئرلا نيب ترعرتو ةديرف ةقادص تأشن ذئذنمو (Abe Feinberg) غريبنيف يبأو



 ۷ ةمزألا

 لئاسر نأ ثيحب ًادج ةقيثو ةقادص تناك :ةيحالصلا قلطملا ىليئارسإلا ريزولاو

 .هذه نوسنوج ةدوم تناك امهمو .هسفن مويلا يف ديلاب سيئرلل ملست تناك نورفيإ

 دوهي دو بسكيل نوسنوج نم ةبعل وأ ةطخ اهنأب اهايإ ًافصاو يراه اهيف كش يتلا

 يموكحلا يطارقوريبلا- هنأ ىلع قفاو نورفيإ فرعي نم لك نإف .اكيرمأ

 .نيقباسلا هئالمز دحأ لوقي .رومألا كبحل ةيداع ريغ ةردقمب عتمتي -يداحتالاو

 عيفر لوؤسم يأ ةلباقم عيطتسي هنإ» (Mordechai Gazit) :تيزاغ ياخدرم

 (99) .«رهظلا دعب ةيناثلا ةعاسلا

 نأ هتفرعم ىدل ضيبألا تيبلا ىلإ نورفيإ عره امدنع ءاسم 0:5١ ةعاسلا تناك

 وتسور تلوو لباقي نأ بلطو .نابيإ عم تاثداحملل دعوم ديدحت ضفر دق نوسنوج

 يف ةعمتجم ةيفحصلا تائيهلا دوجو عم .عامتجالا مدع نإ :ةظاظفب هل لافو

 - ةيكيرمألا تاقالعلا يف ثدح يذلا ريطخلا عدصلا نع ربخ رشنيس .جراخلا

 دق وتسور ناك .حضاو صالختسا ىلإ تايفوسلاو برعلا لصي فوسو .ةيليئارسإلا

 نم زأمشا هنأ فيكو ءاياضقلا ةساردل تقو ىلإ ةجاحب سيئرلا نأ فيك حرشي عرش

 نورفيإ ناك يواضيبلا بتكملا نم ةلاسر تلصو امدنع .ةطغاضلا ليئارسإ تاكيتكت

 .لوخدلا كشو ىلع

 .ليئارسإ عضو ةروطخ مهفأ انأ» :ًالئاق .بضغلا ههجو ىلع ودبيو .نوسنوج هايح
 ةعباتم يف بغري ناك .«وتسورو كسار كل هلاق امم رثكأ لعفأ نأ عيطتسأ ال ينكلو

 امدنع نكلو .ةركفلا معد ىلع اتقفاو دق نيتنجرألاو ايلاطيإ نأ Less ةلفاقلا ةطخ

 تايالولا نأو «ًارفص» تناك ةدحتملا ممألا نأ نم مغرلا ىلعو .طورشلا ضعب ققحتت

 دافتتسا ىلع ةممصم تناك ةيكيرمألا ةرادإلا نإف ءيشب تناثويل نيدت ال ةدحتملا

 ناكو- ةدحتملا ممألا لشفت امدنعو .يملس لح داجيإل ةيلودلا تامظنملا لك دوهج

 سرغنوكلا ةقفاوم ىلع لوصحلا ىلإ سيئرلا ىعسي -اهلشف نم ًادكأتم نوسنوج
 .جيلخلا يف سوملم لمع ذاختال



 برحلا نم ali ةتس "14

 نأ فيك ًاركذتسم .«ليئارسإل جرعأ قيدص الإ انأ امف .كلذ نودب» :لاقو

 تايالولا نأ نورفيإ نأمطو .ايروك يف هب ماق ام نامورتل رفغي مل سرفنوكلا

 تايفوسلا عم برحب فزاجي ال هنكلو .رورملا ةيرح ضرفب اهدعو دنع ةدحتملا

 ليئارسإ ترجف ام اذإو .ًايئاهن ًادعوم دحألا موي تددح ليئارسإ نأل طقف

 ةدمل نوسنوج ثدحت.اهجئاتن لمحتتو اهتيلوؤسم ىلع كلذ نوكي فوسف برحلا

 اكيرمأ الو اكيرمأل ةعبات ليئارسإ تسيل» :لاق .ًاتماص نورفيإو ةعاس نم رثكأ

 Vi ةطيرش نورفيإ ءاقل ىلع ةياهنلا يف سيئرلا قفاو نكلو .ليئارسإل ةعبات
 )٠٠ ١) . ةفاحصلا ىلإ ءىش برستي

 ريزو لخدو ءنابيإ ىلإ نورفيإ اهلالخ قلطنا .ىضوفلا نم ةرتف كلذ ىلت

 دحأ لاقو .يبناج باب نم ضيبألا تيبلا ىلإ نامراهو يليئارسإلا ةيجراخلا

 .لوخدلاب مهل حامسلا لبق

 ةفاضإلاب اهيف ناك ذإ .ةيبرح ةفرغ هنأكو .ًايرهاظ .رفصألا يواضيبلا بتكملا ادب

 يفحصل ا ريتركسلا عم .وكسيس و وتس ور ناوخألاو .ريليبوو .ارامنكام .آ,8]لا ىلإ

 ىلإ Yi مالكلا يطعأ كلذ عمو (George Christian) نايتسيرك جروج ةسائرلل

 صخل مث .«ةقلق تاعقوتب ربقلا ةفاح ىلع اننإ» :ًالئاق ,ةيحرسم ةروصب أدبف .نابيإ

 نم ةيتآلا تايقربلا رخآب دهشتساو ليئارسإ نمأب ةدحتملا تايالولا تامازتلا خيرات

 .هتاذ اهدوجو ىلع لب .ةلودلا هافر ىلع سيل .كشلا نم ةمتاق لالظب ًايقلم .سدقلا

 ليئارسإ عم قسنت تناك اهنإ هيف لوقت ًانايب ردصت نأ ةدحتملا تايالولا ىلعو

 متتخاو .ليئارسإ ىلع يبرع موجه يأ ىلع درت فوسلو ةيركسعلا اهنيجيتارتسا

 ةدارإلا مكيدل له وه هل باوج ىلع لوصحلا ديرأ يذلا لاؤسلا نأ» :هلوقب همالك

 .«؟اتعم متنأ مأ اندحو لتاقنس له» :لءاست مث «؟قئاضملا حتفل مزعلاو



va ةمزألا 

 يف ىأر هنأ دقتعا يذلا نابيإ برقب اثكتم بيجي نأ لبق ةظحل نوسنوج ددرت

 مث «.ناودع ةيحض متنأ» :ةمزاح ةروصب سيئرلا ملكت مث .«باذع ةرظن هينيع

 ةيلودلا ئراوطلا ةوق بحسب هرارقو تناثوي يف هيأر ةقدبو .«ةمخف تارابعب» .فصو

 :لوقلا عباتو .ةدحتملا ممألا قافآ لك Voi دفنتسي نأ كلذ مغر ديري هنكلو ءانيس نم

 عيطتسأ ام ناك اذإ مكئارزو سيئر عفنأ الو كعفنأ الو ...دلبلا اذه يف اكلم تسل»

 يف رطخ يف انتايحو انمد .رطخ يف مكتايحو مكمد نأ ملعأو ..يسفن Li وه هتدايق

 ًارالودو ًادحاو ًاتوص كلمأ ال ...ىرخأ ةنكمأ يف WAS نوكت امبرو ةديدع ةنكمأ

 .«ةدحتملا ممألا يف رمألا اذه ةسارد لبق فرصتأ يكل ًادحاو

 فدرأو .نيعوبسأ نوضغ يف ةلفاق لاسرإ نكمي هنأ نوسنوج دكأ طقف ذئدنعو

 نم ةعومجم وه هجاتحن امو .لواحنس اننإ .ًانابج وأ ًافيعض ًارأف تسل انأ»:ًالئاق

 هلوق عيطتست ام نأو .اندحو نحن ىتح وأ .لقأ وأ ةعبرأ وأ ةسمخ ةيرحبلا لودلا

 مادختسال ةطخ نومعدي فوس هلك دلبلاو سرغنوكلاو سيئرلا نأ وه كئارزو سلجمل
 عم ةيناملرب تاثحابم تفشك دقل» :لاقو .«قئاضملا حتفل تاءارجإلا لك وأ ةليسو ةيأ

 ةمدختسم كلذك ماهسإلا عيطتست ليئارسإ نكلو .ةطخلل ًارذح ًامعد خويشلا ضعب

 كلذل .تارافسلا لضفأو تارباخملا لضفأ ليئارسإ يف مكيدلف.جراخلا يف اهتاقالع

 .«ةحوتفم قئاضملا ءاقبإ معدل نيمتهملا عيمج دشحل لمعت اهوعد

 ليئارسإ ءدب ةروطخ يهو :ًاكوش اهرثكأو اياضقلا صوعأ ىلإ نوسنوج لقتنا مث

 :ةيكيرمألا تارباخملا عورف لك هيلإ تلصوت امب ًادهشتسم لاقو .ىلوألا ةبرضلاب

 فيلح رصنلا نإف ةين مهيدل تناك اذإو ...موجه نشل ةيرصم ةين ةيأ كانه تسيل»
 اههجاوت نأ نكمي يتلا رطاخملا نم ليئارسإ نوسنوج رذحو Leia ليئارسإ

 ىلع نوكي امنإف كلذ مكئارزو سلجم ررق اذإ» :اهدحو تفرصت ام اذإ ليئارسإ
 نم لوقأ لب ...هتلق امم ًاًئيش ىسنأ الو .يفقوم ريغأ الو .عجارتأ ال انأ .هتيلوؤسم

 بوشن نع ملاعلاو نييكيرمألا رظن يف ةلوؤسم اهسفن ليئارسإ رهظت الأ يرورضلا



 برحلا نم مايأ ةتس ۰

 يلصألا صنلا يف ةرابعلا هذه ىلع ديكأت كانه

 نم ديلاب ةبوتكم ةلاسر نابيإل مدق مث تارم ثالث ريخألا رطسلا ررك دقل

 لامعألا ءدب نع ةلوؤسم ليئارسإ نوكت الأ ةرورض ىلع دكؤأ نأ بجي»- كسار

 هفقوم ًادكؤم -«رارقلا اذه لثم ذخأت فوس ليئارسإ نأ روصتن الو ...ةيناودعلا

 وه هتفرعم نوديري ام نإ .مكتسايس انئارزو سلجم فرعي» :لاق مث .ىرخأ ةّرم
 «.هلعف نووتت ام

 ممألا يف ةليوط تاشقانم يف طروتلا نم طقف رذح لب .ًاباوج نابيإ مدقي مل
 لامعأ ةيأل دادعإلل ةيكيرمأ - ةيليئارسإ طابترا ةنجل ليكشت حرتقاو .ةدحتملا
 لظي نأ ةطيرش رمألا ثحب ىلع ارامنكام قفاو .سيئرلا نم ةراشإبو ةيناودع
 )٠١١( .ةيافلل ًايرس

 ًابصنم هلك ملاعلا مامتها ناك يذلا عامتجالا ىهتنا .ةسبتلملا ةظحالملا كلت دنع

 حرط .ةثلاث ةيليئارسإ - ةيبرع برح يفالتل دوهجلا ةورذ لثمي ناك يذلاو .هيلع

Le!رخآ ًالاؤس .هجورخ لبق : Yiمكنأ ءارزولا سيئر تغلبأ نإ أئطخم نوكأ  

 ةحالملل ةحوتفم جيلخلاو قئاضملا ءاقب نامضل نكمم دهج لك لذب ىلإ نوعزتت

 ةحفاصمب ءاقللا ًامتتخم «ًاًئطخم نوكت نل معن» :نوسنوج هباجأف «5ةئيربلاو ةرحلا

 عبت مث .«ةيناث ةحفاصملا هذه لثم ىلع لصحي» نأب نابيإ كش ثيحب نابيإ عم ةيوق

 مل ام ةديحو نوكت نل ليئارسإ» نأب .ىرخأ ةرم .هركذيل ةعاقلا ىلإ هفيض سيئرلا

 .«اهدحو فرصتت نأ يه ررقت

 :هتاركذم يف بتك هسفن سيئرلاف ثيدحلل نوسنوج مهف ريسفت يف فالخ كانه

 يف هتعبق ءاقلإ طقف دارأ هنإ ارامنكام لاق ...انأ تنك كلذكو .ربصلاب نيمعفم اوؤاج»

 ًاردصم نكلو «.هرضحي هعون نم عامتجا لضفأ ناك aif نايتسيرك جروج لاقو .ءاوهلا
 نوضوخيس مهنإ.تلشف دقل» WSLS دهنتي هيسرك يف ًاعباق نوسنوج فصو رخآ
 نوسنوج نأ (John P.Roche) شور يب نوج وه رخآ صخش ركذ كلذ عمو «.برحلا



 فق ةمزألا

 ربيب د يحصلا بارشلا نابرشيو فلكت يأ نودب وتسور تلوو عم ثدحتي ناك

(DR.Pepper)وتسور لأس مث .«لشرشت نوتسنيو نع ةرغصم ةروص» .نابيإ نادلقيو  

 «نوبرضي فوس» :ًامعاز يموقلا نمألا راشتسم باجأف ؟نيلعاف نييليئارسإلا نظت اذام

 (Y) .«ًأثيش لعفن نأ عيطتسن نلو نوبرضيس معن» .كلذ ىلع LBJ قفاوو

 سيئرلا» ةروصبو :نوسنوج ىدل «زجعلا قطنم»ب ًاقوعصم ءاقللا نم نابيإ جرخ
 اوزواجت نييكيرمألا نأ رعش نيح يفو «موزهملا تارابعب» ملكت يذلا «لولشملا
 رودص مدع نإق .روبعلا ةيرحب VAOV ماعلا يف مهسفنأ ىلع هوعطق يذلا مهمازتلا

 يف كرويوين يف نابيإ ريباعت تززعت دقو .ًامامت دعولا كلذ فسن دق كرتشم نايب
 «ةروهشملا» تاراشإلا ىلع ًايلك دامتعالا نأشب غريب دلوغ هرذح امدنع يلاتلا مويلا

 نم ام نأب عنتقملا ريفسلا ناك.نيراشتسملا نم امهريغو وتسور ناوخألا اهادبأ يتلا

 :لاق ذإ .هتحيصن يف أظف (اتاجير ةطخ) «قراوزلا قابسب» قحتلت فوس ىرخأ ةلود

 سلجم ربخت نأ كيلع ًامازل حبصأ .ددهم مكنمأ نأو .قهزت فوس حاورألا نأ امب»
 نأو .سرفنوكلا نم كرتشم رارق ىلع لوصحلا ينعي سيئرلا نايب ob مكئارزو
 .«ةيمانتيفلا برحلا ببسب رارقلا كلذ لثم ىلع لوصحلا عيطتسي ال سيئرلا

 نوعدج عم راطملا ىلإ هقيرط يف وهو ركفي ذخأ ذإ .نابيإ ةمه طبثت مل كلذ عمو

 يأ ذاختإ» يف ةبغار ةدحتملا تايالولا تناك Lill هنأ (Gideon Rafael) ليئافار

 cS نأ بعصلا نمف» قئاضملا حتفل اهيلع ردقت يتلا تاءارجإلا لك ىتح وأ ءارجإ
 هتميق دعولا دقفي امبرو .ءاهيلع ردقت يتلا تاءارجإلا لكب تماق ام اذإ ليئارسإ

 فرصتت نأ - نابيإ رظن ةهجو نم -ليئارسإ ىلعو- ةياهنلا يف تقولا نيحي امدنع
 (١٠؟) .لاحلا يف اهدحو

 (Kosygin)- نغيسوك لخدي

 عافدلا ريزو ناك يدينيك راطم نم نابيإ هيف علقأ يذلا أبيرقت هسفن تقولا يف
 الو أمامت ةثامتم ةيضقلا تناكو .تاثداحم ءارجإل نيلمركلا ىلإ لصو دق يرصملا

 ةلاح يف ىمظعلا ىوقلا اهذختتس يتلا فقاوملا يضتقت اهنإ :ًامسحو ةيمهأ لقت

 ىلع لوصحلا ىلإ .نابيإ لثمك كلذ يف هلثم .ناردب سمش ىعسو .برح بوشن



YYYبرحلا نم مايآ ةتس  

 تاباجإلا نأ نيبتيس كلذ عمو .ةلأسملا هذه ىلع تايفوسلا نم ددحم باوج

 نيلمركلا نوؤشل نيبقارملا دحأ لاق .ًامامت ةيكيرمألا تاباجإلاك ةغوارم ةيتايفوسلا
 نأ ودبي هنأ امب» :يتآلا وحنلا ىلع يتايفوسلا فقوملا ًافصاو ةيجراخلا ةرازو يف
 هددحن امم ىلعأ ىوتسم ىلع طسوألا قرشلا يف رطخلا ةبتع نوددحي تايفوسلا
 «. ريطخ ءيش لمع يف ةبغرلاب رهاظتلا ةهكنب حوفت ةيتايفوسلا ةسايسلا نإف «نحن
 نيب تاماسقنالا ةيطغتل ةلواحم درجم نم رثكأ ناكف نييجراخلا نيبقارملل ادبام امأ

 .طسوألا قرشلا عم لماعتلا ةيفيك لوح ةيتايفوسلا ةدايقلا

 نيح يفف .وكسوم نع ةرداصلا عارصلا تاراشإ يف ةيداب عودصلا كلت تناكو

 نمازتلاب- ايروس لالتحال ليئارسإ تارماؤم فشك يف ةيمسرلا ةفاحصلا ترمتسا

 ىلع نودكؤي تايفوسلا نويسامولبدلا ناك- (Hanoi) يوناهل اكيرمأ فصق عم

 .نطنشاو يف يتايفوسلا لامعألاب مئاقلا ماق اذكهو .فنعلا بنجتب مهمازتلا

 ال يتايفوسلا داحتالا نأب وتسور تلوو ةنأمطب (Teharniakov). فوكاينراشت

 حبك ىلع برعلا ثحي هنأو .طسوألا قرشلا يف ةدحتملا تايالولا ةهجاوم يف بغري

 يف يتايفوسلا يراجتلا قحلملا (Mikhail Frolov) فولورف ليئاخيم لاقو حامجلا

 لهف .رانلا قالطإ نم رصم عنمن نأ عيطتسن اننإ» :يكيرمألا هريظن ىلإ بيبأ لت

 BÍ ريفسلا لاقو «5ناريت قئاضم ربع ةنيفس رييست نم ليئارسإ عنم نوعيطتست

 نم وكسوم ىلإ هنطو ىلإ هتدوع ىدل (Anatoly Dobrynin) نينيربود يلوت

 Llewellyn Thom-g) 5.01095 نيلويل .يكيرمألا ريفسلا ىلإ .ةزاجإ يف .نطنشاو

inin) :برحلا يفالتل اندوهج ىراصق لذب يف مكتسفانم انناكمإب نأ دقتع .» 

 (Nikolai Trofimovich Federenko) وكنيريديف شتوميفورت يالوكين مسقأو

 ol (Goldberg) غريب دلوغ ىلإ .ةدحتملا ممألا ىلإ يتايفوسلا داحتالا ريفس

 يف برح ةراثإ يف بغري ةيضرألا ةركلا ىلع دلب رخآ وه يتايفوسلا داحتالا»

 )908( .«.طسوألا قرشلا

 يفو .برحلا ةبغم نم ايروسو رصم ًايلمع يتايفوسلا داحتالا رذحي مل .كلذ عمو
 يتلا فحصلا نم اهريغو (Pravda) ادفاربلا يف تالاقم ترهظ هسفن تقولا

 هذه قفارت مل» :لوقي نوسبموت بتك .أمدق يضملا ىلع اهثحت .ةلودلا اهيلع رطيست



vr ةمزألا 

 هذه نومهفيس برعلا ةداقلا نإف .حامجلا حبكب حئاصنو ةصاخ تاريذحتب تانايبلا

 اوناك تايفوسلا نأب هلوق متتخاو» .هيلع مه يذلا راسملل معدو غيوست اهنأب تانايبلا
 .برعلا بضغ ريشي يذلا رمألا اهدحو ةمزألا عم لماعتت اكيرمأ كرت نع نيضار

 مزه ولو ىتح «.جئاتنلا تناك امهم نيرصتنم (تايفوسلا) نوجرخيس مهنأ ىلإ نينئمطم

 سوفن يف ةيهارك دلويس كلذ نأ نوري تايفوسلا نإف .برعلا مهناريج نويليئارسإلا

 )٠١0( .«يبرعلا ملاعلا يف مهزكرم ديطوت !dale نم مهنكمي يذلا رمألا برفلل برعلا

 ويام YY ىتح نيلمركلا يديأ يف ةراهمو ةفخب بعلت .عقاولا يف .ةمزألا تدب

 اوبنجتو .ةوطخلا هذهب ًاقبسم ًاراذنإ تايفوسلا قلتي مل .راصحلا رصان نالعإو
 سورلا دنع ةلكشم دعي ةرحلا ةحالملا يف ىرخأ ةلود قحب كيكشتلا نإ .اهحادتما

 .ليندردلا قيضم ربع رورملا ةيرح ىلع لوصحلل نولضاني نورق ذنم اولازام نيذلا
 .ةيلودلا قئاضملا لوح 1508 ماعلل فينج ةيقافتا ىلع نيعقوملا نم مهنأ ىلإ ةفاضإ

 ًاحومسم نكي مل هنإف»- وكسوم يف حرفلا ةرارش قلطي مل قالغإلا نأ اماط نكلو

 ىلإ ةبقعلا نم راحبإلا ىلع ةرداق نوكت نل نفس ةعضب نأل .ةطاسبب برح يف ءدبلا
 باوجلاو .رصانلا دبع نادي نأ نكمي الو -تايفوسلا ءاملعلا دحأ لاق مك .«سيوسلا

 كلذل .ليصافتلاب لوخدلا نود ماعلا ىنعملاب برعلا معد وه تايفوسلا دنع ديحولا
jaنيخافوشت  (Chuvakhin)أدبم» نيب .نييليئارسإلا ةداقلا عم هتاثداحم يف » 

 ترذح اذكهو .ناريت قئاضم ىلع اهيف نعطي ال يتلا رصم ةدايس نيبو .روبعلا ةيرح
 ةوق هجاوي نل هنإف ىندألا قرشلا يف ءادتعالا مهدحأ لواح ام اذإ» :ةلئاق ادفاربلا

 داحتالا نم ةضراعملا ةوق ًاضيأ هجاويس لب .بسحف ةدحوملا ةيبرعلا نادلبلا

 .«مالسلل ةبحملا بوعشلاو يتايفوسلا

 داحتالا نأ ينعي لهف .ليوأتلل ًاحوتفم بابلا كرت ديدهتلا ضومغ نإ

 .هنأ مأ ؟برعلا نم نوريثكلا مهف امك .تمجوه ام اذإ رصم دعاسيس يتايفوسلا

 نيعم لمع يأب مازتلالا نع تايفوسلا فوزع ىلع ليلد .نويكيرمألا دقتعا امك
 )1( .ةرصان نع مهداعتباو



 برحلا نم phi ةتس 4

 لوصحلا صاخشأ ةرشع نم ةفلؤملا هتيشاحو ناردب ىعس يتلا ةلئسألا يه هذه

 رمعلا نم غلابلا ءارزولا سيئر .نغيسوك يساسألا مهفيضم ناك .اهنع تاباجإ ىلع

 (Khrushchev) فيشتورخب ةحاطإلا دعب عفر قباس يدارغينيل يطارقونكتو .ةنس 17

 يذلا نيغيسوك ناك (Brechnev). فينجيرب دعب ةيناثلا ةبترملا يف يتأي عقوم ىلإ

 عتتقي ملو .ةمكحلا ىلإ ًامئاد مكتحي .هل نول ال ميعزو ءاكذلا يلاع هنأب هؤالمز هفصي

 .ءافلحك ةيقيقحلا برعلا ةميقب مايألا نم موي يف

 تمجوه ام اذإ ةيبلسب ثادحألا نوبقاريس نييكيرمألا نأ نم ًادكأتم نكي ملو

 ديدهتلا ىلع ةدحتملا تايالولا در نإف مانتيف يف ةدّيقم ةيديلقتلا مهتاوق نأ امبو .ليئارسإ
 .ةيوونلا ةحاسألا يهو - لئاسو نم اهيدل ىقبت امب نوكي امبر طسوألا قرشلا يف

 شيجلا ob هءاعدا ًابناج ىحن نأ دعب .ناردب يتايفوسلا ءارزولا سيئر رذح

 قئاضملا يف يكيرمأو يناطيرب لخدت نم .ليئارسإ ةميزه ىلع رداقو زهاج يرصملا

 دق مكنكلو .مكمعدنس اننإ» :ًالئاق همالك حتتفا ذإ .ةيوست ىلإ لصوتلاب هفيض حصنو

 تاضوافملا ةدئام ىلإ سولجلا لضفألا نمف . ًايسايس أرصن متققحو مكفده متددح

 نم ةيلاحلا رصم تابلط ةيبلت ىلع قفاوو «.فيسلاب <L اوضوخت نأ نم الدب

 ىلإ ةحلسألا امأ .ةيفاضإ تابلط «سردي» مث نمو .رهشأ ةثالث دعب نكلو .حالسلا

 ال نحن» :هفيضل نغيسوك لاق دقف .عوضوملا جراخ يهف ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم

 (VV) .«برحلا ىلإ مكورجي اليك هنولعفت اميف ايلم اوركف نكلو .نوؤاشت ام مهل

 يف .«ةمدقملا يف نوكت امدنع غز» ةلوقم يف لثمتملا نغيسوك طخ سكعنا دمل

 قرشلا ةرئاد سيئر (Alexei Shiborin) نيروبيش ىسكيلأو ةيجراخلا ريزو فقوم

 ءاقل يف نييرصملل لاق . Semyonov) )فونويميس ةيجراخلا ريزو نواعمو .طسوألا

 الو ًازهاج سيل يتايفوسلا داحتالا» نإ يفيصلا فونويميس عجتنم يف ةلماك ةليل ماد

Lelyةيملاعلا برحلا يف ةيافكلا هيف امب اوناع دقف .تاهجاوم ةيأ يف لوخدلا يف  
 .«رتوتلا ةدح رصم ففخت يك ناوألا نآ هنأو ...ةيناثلا



 ۲۵0 ةمزألا

 نويسامولبدلاو نغيسوك همعدي يذلا فقوملا نيب رهظا ble انيابت نأ ديب

 وكشيرغ عافدلا ريزو لثم .فينجيرب عابتا تالارنجلا هضرع يذلا فقوملاو
(Grechko)ساقوقلا يف ةيناثلا ةيملاعلا برحلا كراعم يف سرمتملا  (Caucasus) 

 .تايفوسلل ايلع ةيجيتارتسا ةحلصم طسوألا قرشلا يف ىري ناك يذلا

 .هئاعدا بسح .برغلا تلش يتلا ةيركسعلا رصم ةيزهاجب هباجعإ ىدبأ دقل

 فصو .تمجوه نإو ىتح «برحلا ءدبب رصم ةحيصن نع مجحأ هنأ نم مغرلا ىلعو

 وكسوم معد ززعت تانايب ةدع نم نايب درجم هنأب ادفاربلا ةفيحص نايب وكشيرغ
 ميدقتب يتايفوسلا داحتالا مازتلا يف ًادبأ كش نم Ler :ًالئاق .هتيضقو رصانلا دبعل

 .«ًايحور مهمعدو ىتح ...برعلا ىلإ يداملاو يسايسلا نوعلا

 ةدايق لوتي مل يذلا ناردب دنع ًالهذم ًاعابطنا وكشيرغ تاظحالم تكرت

 TA كاذنيح هرمع ناك ذإ .ًايبسن ريغصلا ناردب ققح .ءاول ةبترب هنأ مغر .ةرمز

 وذ .رماض ليوط .مسجلا ليحن .ةباهملا مئالع نم يلاخلا رودملا هجولا وذ .ًاماع
 .شيجلا ىلع هترطيس ًادكؤم pale ريشملل هتمدخ لالخ نم طقف ةعساو ةطلس

 وهو .ريشملا هعامس ديري ام تايفوسلا نم عزتني نأ ىلع ًاممصم ناردب ناك

 يأ» ةدحتملا تايالولا نم هيلع لوصحلل نابيإ ىعس يذلا دعولل ةرركم ةغايص
 تارابع تناكف .«يتايفوسلا داحتالا دض Lye ينعت رصم دض برحلا نإ

 مالك ًالهاجتم اهباعيتسا ىلإ ًالايم ناردب ناكو .ةلداعملا هذه نم ةبيرق وكشيرغ

 رظن ةهجو نم ةلحرلا تناك :ًاركذتم نمزلا نم دقع دعب ناردب لاق .نغيسوك

 .بولطملا يئاعدلا يمالعإلا SY تققح دقف ًايسايس امأ .ةلشاف ةيركسع

 (Ghaleb) بلاغ ريفسلاو (al-Feki) يقفلا .يرصملا ةيجراخلا ريزو بئان قربأ»

 تاثحابملا لوكوتورب نم ةخسن .ةقدلا هجو ىلع حاجنلا اذه لثم نم نارذحلا
 ال رخأتم تقو يف يأ .وينوي ٠١ يف لصتس ةلاسرلا تناكو رصان ىلإ ةرشابم

 (VA) .«رثأ يأ اهل هيف نوكي



wiةتس  aliبرحلا نم  

 نم ىلوألا تاعاسلا يف ةيقرب تلصو امدنع وكسوم يف لاز ام ناردب ناك
 يف .ةلاسرلا هذه تناك .كيشو يبرع موجهب ًاراذنإ نمضتت نطنشاو نم وي ام

 اممو .ىلوألا ةبرضلل ad تناك رصم نأ نم ناردب هتلعأ امل ًاديكأت .نغيسوك رظن
 ALE الب .نووني مهنأو رصم ططخب اوملع نييليئارسإلا نأب هتقرعم رثكأ همدص

 ىلإ تايقرب رييطت ىلإ يتايفوسلا ءارزولا سيئر عراسف .ةيقابتسا ةبرضب مايقلا
 ةيركسع تادادعإ يف طاشنب ةكمهنم ليئارسإ» نأ نم مهرذحي نوسليوو نوسنوج

 اذه لثم نأ معزو .«ةرواجملا ةيبرعلا نادلبلا ىلع ناودعب مايقلا ىلإ حوضوب فدهت

 .«كلذ يف نانثا فلتخي الف» يكيرمأ ولكنأ معد نودب نشي نأ نكمي ال موجهلا

 .هفقول لخدتي نأ ددهو

 ًالمع تأدبو ًاناودع ليئارسإ تفرتقا ام اذإ» :تايقربلا هذه يف لاقو

 رثكأ امأ .«ناودعلا ةيحض نوكتس يتلا نادلبلا ىلإ نوعلا مدقنس اننإف ًايركسع
 ران لاعشإ لهسلا نم» :لاق ذإ .لوكشإل نغيسوك اهب ظفتحا دقف ةدح تاملكلا
 نوعفدي نيذلا كئلوا روصتي امك ًالهس ًادبأ نوكي نل قيرحلا ءافطإ نكلو

 )٠٠۹( .«برحلا ةفاح ىلإ ليئارسإ

 ةرهاقلا يف هيريفس ىلإ هتاميلعت ردصأ لب .ةبوتكملا لئاسرلاب نغيسوك فتكي مل
 نم امهرذحيو رمألا مزل ذإ امهمون نم امهظقويو نيدلبلا ةداقب لاصتالل بيبأ لتو

 .برحلا رطخ

 تبسلا موي ةحيبص ۲,٠١۵ ةعاسلا يف (Chuvakhin) نيخافوشت عفدنا اذكهو

 سارحلا عنقأو .هتليل يضقي لوكشإ ناك ثيح بيبأ لت يف (Dan) ناد قدنف ىلإ
 تناك اذإ اميف فرعي نأ بلطو عفترم توصب نغيسوك ةلاسر أرقو .هجاعزإ ةرورضب

 هتماجيب يدتري لازامو لوكشإ هباجأف .ىلوألا ةصاصرلا قالطإ يونت ليئارسإ
 بكسو .«برحلا هذه يف ىلوألا ةصاصرلا اوقلطأ دق .يديساي .نويرصملا» :ًالئاق

 بوك يف قباسلا عامتجالا نم ىقبت امم Sal لاقتربلا ريصع ضعب ريفسلل



 ۲۷ ةمزألا

ples!نم معرلا ىلع: انام ناك ف:  USTاكمل  fayاذ اهتم  Sgnةيكيرات  

 نكلو «ةوكسوم ىلإ ىعدأ الأ ؟انرظن ةهجو ىلإ ماس ثوعبم يغصي الأ .ايروسك

 .ةباجإلا ىشاحتي لوكشإ لظو ليئارسإ ططخ لوح ةلئسألا حرطي لظ ريفسلا

 ءارفسلا مدقي امدنع هنأ ملاعلا يف لوبقملا نم» :هلوقب هل ًادهمم لاؤسب هقشرو

 تظفاح فيكف - مالسلا ظفحب مهسفنأ نومزلي مهنإف سيئرلا ىلإ مهدامتعا قاروأ

 لك يف مافلأو فئاذق لب .بسحف ىلوألا ةصاصرلا قلطت مل نآلاو ؟كدعو ىلع

 لوكشإ رجفناف .يملس لح ىلإ لصوتلا ناكمإلاب لازام هنأ ريفسلا حرتفاف .«ناكم

 . اهب قلعتن ةشق انطعأ !!كلضف نم ...كلضف نم» :ًالئاق .حارتقالا اذه هعامس ىدل

 )99+( .«ءودهو مالس كانه املاط .يل لق .ًادحاو ًاحارتقا .ةدحاو ةقيرط

 مل هتمهم نأب ًاعنتقمو أكبترم أحابص ةعبارلا ةعاسلا ناد قدنف نيخافوشت رداغ

 ءيشلا (Dmitri Pojidaev) فيياديجوب يرتميد لوقي نأ نكمي الو Ld ققحت

 . اهتاذ ةليللا كلت يف رصانلا دبع باب قرط امدنع .لاح ةيأ ىلع .ةرهاقلا يف هسفن

 رجفلا يف بورغ

 دبع ىلإ نغيسوك ةلاسر .ةرهاقلا يف يتايفوسلا ريفسلا .فيياديجوب أرق

 صن ءاجو ؛لوكشإ ىلإ تلسرأ دق هذه نم ةجهل دشأ ةلاسر نأ ًافيضم .رصانلا

 ةيرصملا تاوقلا نا نوسنوج سيئرلا ىنربخأ ةعاس لبق» :ىلاتلا وحنلا ىلع ةلاسرلا

 ثدح نإف .عوقولا كشو ىلع موجهلا كلذ نأو .ةيليئارسإ عقاوم ىلع موجهل دعت

 داحتالل اهتامازتلا نم ةررحتم اهسفن ربتعتس ةدحتملا تايالولا نإف اذه لثم

 نأ عيمجلل دب Yo ‘Bole Kutia poll ديع در ناكو .«حبكلا ةسراممب يتايفوسلا

 نع عفادتس لب .هاجتالا كلذ يف ريست Y اهنأو برحلا ديرت الرصم نأ اوقرعي

 .«تمجوه نإ اهسفن

 ةيلمع نأ وه .يتايفوسلا ريفسلا هكردي ملو ءرصانلا دبع هكردأ يذلا نكلو



YYAبرحلا نم مايأ ةتس  

 .تارثاطلا بارسأ- اهيف ةلومشملا رصانعلا ىلإ ةيئاهنلا رماوألا تردص ذإ

 ىلع موجهلا يف ءدبلل ةزهاج ودبي امك تناك يتلا -ةيربلا تاوقلاو .ةيرحبلا تاوقلاو

 تالآ لضفب اهنأ فيكو .ةنوميد قوف ةيوجلا تاعلطلاب رخافتي pole ناكو ليئارسإ

 نأ هيف كش ال اممو .عله يف ليئارسإ غيملا تارئاط تعقوأ .ديلاب ةلومحم ريوصت

 .ةقلط لوأ نم نوبرهيس نيينويهصلا

 نأ ديب .ًاقورعم نكي مل ءال مأ ةرخافملا هذه يف رصانلا دبع كرتشا لهف

 ةدبز نأ هل نيبت ذإ .نغيسوك ةلاسر هملست ىدل ةلئاه ةعرسبو أدج ركعت هجازم
 لخدت ىتح الو .رصم ةدعاسم يف تايفوسلا قافخإ لامتحا سيل ةلاسرلا

 رارسألا ىلع تلصح دق ليئارسإ نأ ىلع ًاليلد تناك اهنإ لب .نييكيرمألا
 )١١١( .اهتدسفأو ةيرصملا

 .رماع عم ئراط عامتجا ىلإ اعدو ايلعلا ةدايقلا رقم ىلإ رصانلا دبع عره

 .روفلا ىلع اهئاغلإ نم دب ال هنأو ((رجفلا)) ةطخ فاشكناب سيئرلا هربخأو

 نأ لبق برحلا راظتنالاب رصم رسخت» :هلوقب ًاعرذتم كلذ رماع ضراع

 رييغت ببس هل نيبي نأ .رمألا رادصإ ىلإ ىقري امب .لواح .رصان نكلو .«أدبت

 يأ لءاستو» .مجحت نأ رصمل ريخ هنأ فيكو .ىلوألا ةبرضلا هيجوت نأشب هيأر

 اهيلإ ناعلطتي ىرخأ ةصرف ليئارسإو نوسنوج يطعي ال نآلا هب موقن لمع

 .«؟اهنع ناثحبيو

 ىلإ رظني هنإف نيتور درجم يليئارسإلا دشحلا ربتعي ملاعلا نأ نم مغرلا ىلعو
 ةيلودلا ئراوطلا تاوقب ةقلعتملا تارارقلا ذاختا دعب ًاصوصخ .نيدتعمك نييرصملا

 لوطسألل هرمأ نوسنوج رادصإ نأ ةديدع نادلب دجتس» :رصانلا دبع لاقو .ناريتو
 ىلعو .«موجهلاب ةثدابلا رصم تناك ام اذإ .ًالداع أرمأ اندض تايلمعب ءدبلل سداسلا

 ناكمإلاب نأ ًاضيأ ىري ناك هنكل .ةلمتحم تلازام برحلا نأب هداقتعا نم مغرلا

 .هتايحالصو تناثوي ماهم لالخ نم امبر .يملس لح ىلإ لصوتلا



vya ةمزألا 

 ةينمأ تارابتعا ىلإ «رجفلا» ةيلمع نأشب هيأرل ىجافملا رصانلا دبع رييغت دوعي
 داحتالا فقوم دعب هيف فرعي مل تقو يف نييكيرمألا لخدت نم هفوخ نم ةقلطنم

 هذه فلخ نمكي نكلو .يملاعلا ماعلا يأرلا هاجت هتيساسح نمو .يتايفوسلا

 اهبجومب يتلاو .رماع هريشم نيبو هنيب ةمئاقلا ةيطنزيبلا ةقالعلا تارابتعالا

 .«رمألا يف ركفأس» :هلوقب رصان بلط ذيفنت ريخأت رماع عيطتسي

 ىلإ قربأ ثيح .هتيب يف صاخلا هتدايق رقم ىلإ هتدوع ىدل .كلذ لعف دقو
 ىلإ قربأ مث «تامولعملل ابرست كانه نأ ودبي .سمش اي» :لوقي وكسوم يف ناردب
 .5تاليإ ةطخ قيبطت عيطتست ىتم :هلأسي دومحم يقدص

 .موجهلا ةراشإ يقلتل ًاقاوت ٤١ Lale رمعلا نم غلابلا .يرصملا وجلا حالس دئاق ناك

 نأ دبال كلذلو يبونجلا اهئانيم قالغإب حمست نل ليثارسإ نأ دقتعي ناك هنأل

 نوكنس» :سامحب نآلا باجأف .ًالوأ رصم اهب مقت مل ام ىلوألا ةبرضلا هجوت

 .«رثكألا ىلع ةعاس نوضغ يف نيزهاج

 ةراشإ راظتناب مهتارئاط ىلع نورايطلا دعصو .روفلا ىلع رماوألا تردص
 بيصأ «ةطخلا غلأ» :لوقت ىرخأ ةيقرب يقدص ىقلت .ةقيقد 0£ دعب نكلو .قالطنالا

 بلج دقل .يتايفوس طغض نع ثدحت مث .«ةطقنلا يه كلت تسيل» :سأيلاب دئاقلا

 مهنأ تننظ نيرايطلا ىلإ تثدحت امدنع» :لاقف .دومحم يقدصل ءازعلا ضعب كلذ

 .«أئيش اولعفي نأ نوديري مهف .ةداعس نوزفقيس

 ةعاس لبق لصح لخدتب ةفدصلاب برض ذإ .ًابيرقت يرصملا موجهلا تام دقل
 طابض ةسمخ رسأب حابصلا كلذ دعب اميف ةلتاقلا ةصاصرلا تءاجو .ةورذلا

 دودحلا ىلع اورثعت دق اوناك .ةطخلا يف نومهاسم مهنأب عيمجلا دقتعا .نييرصم

 ةيليئارسإ ةبرع )07+( نم ةوق نإ لوقت ءانيس نم ريراقت تدرو مث .ةيليئارسإلا
 ةلباقملا ءارحصلا ناك اهفده نأ ودبيو .برغلا وحن ةهجتم تاليإ ربعت تدهوش
 يليئارسإلا عافدلا شيج قرتخا ثيح ىلإ ةددحم ةروصبو - ةيرصملا اليتنوكلا ةعلقل



vy.ةتس  aliبرحلا نم  

 ةعرسلا هجو ىلع تازيزعت لاسرإب .pale pale 1407 ماعلا يف ةيرصملا ةهبجلا

 لارنجلا تاعردم تقلطنا .ءاسملا لح امدنعو .يليئارسإلا ديدهتلا اذه ةهجاومل

 نم ىقبت ام اهرابغ يف ةنفاد اليتنوكلا ىلإ ةينضملا اهتلحر يف حفر نم يلذاش
 )١١7( .«رجفلا» ةيلمع

Ladyتقؤم ذيفنت  

 ةعرسلا هجو ىلع لقنو .كلذك اليل .راطملا يف نابيإ ابأ طحو .يلذاشلا بحسنا
 .ًارجفتم ًادكن كانه جازملا ناك .ءارزولا سلجمل ئراطلا عامتجالا ىلإ راطملا نم

 يف هتاثداحم لوح نابيإ اهلسرأ يتلا ةلئافتملا ريراقتلا قدصي مل ءارزولا نم ريثكف
 نأ هدافم ايسيئر اناونع ةيمويلا رافاد ةفيحص ترشنو .نطنشاوو سيرابو ندنل
 يأ لسري مل هنأ ظحالملا نم «قئاضملا حتفل ًالاعف ًالمع حرتقت مل ةدحتملا تايالولا»

 ضرع ىلع نابيإ رصأ .ضيبألا تيبلا يف ترج يتلا ةيريصملا تاثحابملل رضحم

 .ايصخش هسفنب هتايوتحم

 ةيأ نع .تامولعملا مهنع تبجح نيذلا .نويليئارسإلا نولوؤسملا ثحب اذكهو

 ريفسلا ثح .ةيجراخلا ةرازو نم (Wally Barbar) ربراب يلاو اهاقلت ةمولعم

 ليكشتب ليئارسإ بلط ةيبلت ىلع نطنشاو .نييليئارسالا سأي نم روعذملا .يكيرمألا
 نأ نكمي» :ًالئاق .برحلا هاجتاب طغضلا دعبتل لقألا ىلع .ةيركسع طابترا ةنجل

 ةموكح عضو نأ عنتقم ينكلو .هلوصو ىدل لقعلا توص ميدقت ىلع نابيإ ردقي

 ةريدج ةيفاضإلا ةسرامملا هذه لثم لعجي يذلا رمألا ةبوعصب نزاوتم ليثارسإ

 يذلا طقف نابيإ وه لصو يذلا امنإ .لصت مل طابترالا ةنجل نكلو .«مامتهالاب

 (Lior) رويل لينولوكلا لاق امك «ةليل لوطأ» يف ًاريزو رشع ةينامث نآلا هجاوي

 جورخلاب ينيدلا يموقلا بزحلا تاديدهت نم ةملظم ةيفلخ ىلع عامتجالا دقعنا
 مل نإ ةثراك عوقو نم شيجلا تاريذحتو .برحلا حلاصل تتوص يه نإ ةموكحلا نم
 دونجلا تاهمأ تناك .لوكشإ بتكم جراخ .عراشلا يفو .برحلا حلاصل توصت



 فق ةمزألا

 ناكو .عافدلل ًأريزو Dayan ناياد نييعت حلاصل نرهاظتي مهتاجوزو نيرفنتسمملا
 ةفاضإلاب .عساو قاطن ىلع ليئارسإ يف رشن دق لامعلا تاداحتا يف رصان باطخ

 مويلا كلذ يف ةرهاقلا ويدار ىودو .برحلاب اهيف بحر يتلا لكيه ةيحاتتفا ىلإ
ins Sh Mle oh NSاهنا ليت فورمو هرج لكما لك نوست  

 نيئاولل ةعباتلا ةيقارعلا تاوقلاو تاعردملا تناكو .«ليئارسإل ءانفلاو توملا بلجت

 ىتحو نانبلو ندرألا شويج تناك نيح يف .قشمد ىلإ اهقيرط يف نماثلاو لوألا

 )١١١( .لاتقلل دادعتسالا ةبهأ ىلع ةديعبلا تيوكلا

 ةيبرعلا تادادعتسالا لاح لوح نمزياوو فيراي اهمدق تازاجيإب عامتجالا أدب

 تايونعم روهدت نم هقلف نع نيبار فشكو .كيشولا موجهلا رطاخمو برحلل

 .هتئدهتو رصان ءاضرتسا يف ًابيرق ةدحتملا تايالولا عرشت نأ لامتحا نمو شيجلا

 رفسلا نم ًابعتم نابيإ لخد امدنع .«انقانعأ لوح قيضت ةطوشنألا» :لوقي ناكو

 .دعب هتيحل قلحي ملو

 ةعدخ» اهفصوب اهنادأو نطنشاو يف هيلإ تلسرأ يتلا تايقربلاب نابيإ أدب

 لطي مل كلذ عمو .نوسنوج كابرإو .يليئارسإ موجه ريربتل تممص «ةصيخر

 .ةيكيرمألا ةطخلا ىلع ةعرسب لوحت ذإ .عوضوملا اذه يف ثيدحلا

 ةلفاقلا لاسرإ مث .ةيرحب لود نالعإ .ةدحتملا ممألا تاءارجإ- اهلحارم فصو

 نوسنوج ناك .ةيلودلا ةردابملا يف طارخنالا لضفب ليئارسإ اهينجت يتلا دئاوفلاو

 مزل نإ سداسلا لوطسألاب اهنمؤيس هنأو .رورملا ةيرح قح نأشب «ةرخصلاك ًامزاح»

 نابيإ لاق .ًالوأ ليئارسإ تمجاه ام اذإف .«ةيقابتسا ةبرض ديؤي نل هنكلو .رمألا

 .«اهدحو اهتيلوؤسم ىلع نوكيس كلذ نإف» ًارذحم

asةرظنب نوسنوج نابيإ رضحم صحف هلالخ ىرج .بخاص شاقن هثيدح  

 تسيل اهدحو فرصتت الأب ليئارسإ ةحيصن» :ءارزولا دحأ لاق .ةيدوملت
 صنلا ولخ ىلإ رخآ راشأ نيح يف lagi فرصتت الأ ليئارسإل رماوأ رادصإك



 برحلا نم ali ةتس ۲

 نوكت نأ نكمي لهف 1407 ماعلا يف لصح امك تابوقع ضرفب تاديدهت نم

 نودب اهسفن نع اهعافد يف ليئارسإ ةدعاسم يف اهزجع نع حملت نطنشاو

 ؟قحلا كلذ نم انلع اهنامرح

 غريب دلوغ ريذحت ركذي مل .نوسنوج تاملك يف قمعتلا يف ةغلابملا نم نابيإ ردح
 نأ عم (Capitol Hill) ليه لوتيباك يف متيس امب أطورشم ناك سيئرلا دعو نأب هل

 ةرتفلا هذه تسيلو .«ةليلق عيباسأ» نوضغ يف قالطنالل ةزهاج نوكتس ةلفاقلا

 ةزكرم ليئارسإ تلظو .ًارفنتسم شيجلا لظ اذإ .اهلالخ راظتنالا نكمي ذإ .ةليوط

 دجوي ال» :لاقو .اهتبيه ىلع اهزيكرت نم رثكأ .ةيرهوجلا اياضقلا ىلع اهمامتها

 .«ةبيهلا ببسب ماتيأو لمارأ كانه

 ىلإ ةلود ةرايز يف ناك يذلا .لمعلا ريزو (Yigal Allon) نولأ لاغيإ لاقو

 عانقإل هدهج ىراصق وكسوم يف لذب .نابيإ دض ةضراعملا .يتايفوسلا داحتالا

 ىدل .نكلو .سفنلا طبضب قلعتي اميف ليئارسإ قدصب نيلمركلا يف نيلوؤسملا

 دقتعي ةدئاملا هذه ىلع سلجي دحأ نم له» :ًالاؤس حرط .بيبأ لت ىلإ هتدوع

 مه مهنأب ملاعلا عانقإ درجمل ىلوألا ةبرضلاب موقي ودعلا كرت انيلع نأب ًاقح

 .«5برحلا اوؤدب نيذلا

 أبنتو .نآلا ةديقم ليئارسإ يدي نأل باهرألا تايلمعل ايروس ديدجتب نولأ أبنتو
 .راصحلا اكيرمأ اهيف ىدحتت يتلا ةظحللا يف ةنوميد برضت فوس رصم نأب

 ةحلسألا نم طسوألا قرشلا ذقنأ يذلا لطبلا هسفن رصانلا دبع روصي فوسو

 ةيرح ىلع ةضياقملل لب .ةيميلفإ بساكمل ىعست ال ليئارسإ نأ نولأ دكأو» .ةيوونلا

 .«ودعلا ماظعرسكلو .رورملا

 نييرصملا ةميزه ىلع يليئارسإلا عافدلا شيج ةردقمب ةلماكلا هتقث نع ربعو

 زوفت فوسو.«نييروسلا ربدتن مث نمو .ئجالملا ىلإ ليلجلا ونطوتسم لزنيس»

 .كلذ لعفت امدنع ملاعلا مارتحاب ليئارسإ



vr ةمزألا 

 (Haim يتاعفيغ ميياح مأ .نولأ فقوم Lan مهضعب رثإ ءارزولا نم ددع ىدبأ

(Givatiةيكيرمأ ةميمحم ىلإ ليئارسإ لوحت نم رذح دقف ةعارزلا نع لوؤسملا . 

 .ةمألا تايونعمب قحليس يذلا ررضلا نمو

 نع (Israel Galili) يليلاج ليئارسإو (Zvi Dinstein) نياتشنيد يفز ثدحتو

 نعو- لاتقلا يف ليئارسإ ةبغر مدع رصان فشك» ديدجلا روطاريمالا بوث لماع

 ليئارسإ ذاقنإ» نأ (Moshe Carmel) لمراك يشوم دكأو .لمتحملا ندرألا طوقس

 نأ امك ءانه شيعلا عيطتسن ال اننإ لوقي نم لكو .رصم ةوق ريمدتب طقف متي

 شيج ماهتا ىلع نامزياو جتحاو .نولأ عم امهلقثب Ladi دق نمزياوو نيبار نالارنجلا

 :ًالئاق ججبتو .ةيصخش ةناهإ كلذ ربتعاو .ناميإلا ىلإ راقتفالاب يليئارسالا عافدلا

 :لاق امدنع .رثكأ Lig Se ناكف نيبار Lei «مهنم لضفأ .ةطاسبب اننأل برعلا مزهنس»

 ىلع دمتعي الو .يكيرمأ مازتلا ىلع قلعم اهدوجو نأ ليئارسإ ةلود تنظ ام اذإ»

 .«هلوقأ ام يدل سيل هنإف -ةيتاذلا اهتوق

 يشوم مياح كانه ناكف .نابيإ ديؤي نم .ضراعم لك دعب بهي ناك .كلذ عمو

 ةردقمب يتقث نم رثكأ ةيكيرمألا دوعولاب قثأ يننإ» :يضاملا يف حرص يذلا اريباش
 اهراو (Aran) نارأ ربع امك .«يرصملا شيجلا ميطحت ىلع يليئارسإلا عافدلا شيج

 (-yisrael Bar ياليزراب ليئارسإ ىدبأو (LBJ) ب هناميإ نع (Warha fting) عنتف

(zilaiبزح يف يراسيلا حانجلا نم  (Mapam) alleيكيرمألا معدلا نأ نم ةقلق  

 (Mosh kol) لوك يشوم ردح نيح يف .برعلل يتايفوسلا معدلا نم لقأ ليثارسإل

 ريباس ساحنب ةيلاملا ريزو ربعو .نطنشاو داعبتسا رطاخم نم ةحايسلا ريزو

(Pinchas Sapir)لمحت ىلع ليئارسإ ةردقمب .ةعقوتم ريغ ةروصب .هكش نع  

 نكلو ةلود قلخ بعصلا نم» :هلوقب همالك متتخأو .برعلا لمحتي امك اهيف تاباصإلا
 .«اهنادقف لهسلا نم

 سيئر عجار .ةيناث امهؤارأ هتعزانتو .نيركسعملا نيذه يكف نيب لوكشإ يفيل عقو

 نمزلا نم ةرتف لباقم عدرلا ةوقل ليئارسإ ةراسخ- فقوملا ىؤاسمو عفانم ءارزولا

 هتضراعمل نوسنوجب ةقثلا نع هفوزع :لاملاو حالسلا نم ديزم ىلع اهيف لوصحلل



 ةطخلا نأ ملعي ناكو «نيبيطلا نايتفلا رهظمب اهسفن راهظإل ليئارسإ ةجاح
 تديق اهنأو .ينيطسلفلا باهرإلل وا يرصملا ديدهتلل لح يأ مدقت مل ةيكيرمألا
 مظعألا ةيملاعلا ةوقلا يدحت دهشم ناك كلذ عمو .ةروانملا ىلع ليئارسإ ةردقم ًاريثك

 .ًاعورم ودبي .ليئارسإ عم ةديحولا ةفطاعتملا

 سلجم يف ةلصاحلا تاماسقنالا سكعت لوكشإ راكفأ يف تاماسقنالا هذه تناك

 ةعاسلا يف ةحارتسا ىلإ «نهاولا قهرملا لوكشإ اعد» :نيبار لاق امكو .ءارزولا

 .عارتقالا اوؤدبي نأ لبق اهيف نوماني تاعاس ةعضب ءارزولا حنميل ًاحابص ةعبارلا

 دي يف مأ .ردقلا دي يف .ليجلا اذه عضنس نم يديأب ررقن نأ بجي» :ًالئاق مهثحو

 تاعاسلا لالخ تدرو نيح يف .عامتجالا ضفنا ..نيخافوشت دي يف مأ .اكيرمأ

 .نطنشاو نم ةيرسلا اتغلاب ناتيقرب ةيلاتلا ةليلقلا

 ةطخ معدي نوسنوج نأب رركتملا هديكأت يف نابيإ ةيقادصم تزرع ىلوألا ةيقربلا
 ردقي يتلا تاءارجإلا لك لب .تاءارجإ ةيأ» ةعباتم يف بغار هنأو «قراوزلا قابس»
 ضرألاو ادنك نأ ىلإ ريشي قحلم كسار نم دروو .قئاضملا حتف ةداعإل اهيلع
 .«ةيلمعلا ىلإ مامضنالل نيتلايم اتناك ةضفخنملا

 ىلع سيئرلا لعف در نمضتت تناكف .ديلاب ربراب اهملس يتلا ةيناثلا ةيقربلا امأ
 .ةبرض هيجوتل دعت يتلا يه .رصم تسيلو .ليئارسإ نأب وكسوم ديكأت

 يركسع لمع يأب ليئارسإ موقت الأ يرورضلا نم» :يلاتلا وحنلا ىلع هدر ناكو
 لخدت لامتحا نم رذحو .ناودعلاب ءدبلا نع ةلوؤسم اهسفن كلذب لعجتف يقابتسا
 نأ ليحتسملا نم لعجيس ليئارسإ هب موقت يقابتسا لمع يأ نأو» .رشابم يتايفوس
 .«مكبناج ىلإ ليئارسإ ءاقدصأ فقي

 ةيناث مأتلا امدنع ءارزولا سلجم يف نازيملا ةلامإب هذه تالسارملا تمهسأ

 حلاصل ةليثض ةيرثكأ نع عارتقالا رفسي نأ نم ًالدبف .دحألا موي رهظ دعب ًاركبم

 . دودسم قيرط نع فشك يمسرلا ريغ عارتفالا نإف .برحلا



 0 ةمزألا

 نم وضع عم .بلغألا ىلع Mapam و NRP يبزح نم ءارزو ةعست توص ذإ
 ةبرضب مايقلا دض (Mapai) ياباملا نم نيوضعو .لقتسملا يلارييللا بزحلا

 حصنق .ةيفابتسالا ةيرضلا اومعد ءارزولا سيئر مهيف نمب ءارزو ةعستو .ةيفابتسا

 .نييكيرمألا عم تاثداحملا ةعباتمب Jo lS ادع ام .نيرضاحلا عيمج

 ةصرفلا ةحاتإل عيباسأ ةثالث ةدمل راظتنالاب رارق ذاختاب اهترود ةموكحلا تهنأ

 فطاعت بسكل تقولا نم ةدافاللو .اهدعو ذيفنت ىلع لمعت نأب ةدحتملا تايالولل

 مدقي ال كلذ نوضغ يفو :ةحلسأ ءارشو .لاملا نم ديزم عمجو .ليئارسإ عم يلود

 ءايحإ ةسارد ةداعإب ليئارسإ موقت الو .ةيلودلا ئراوطلا تاوق ءانب ةداعإب بلط يأ

 عاونأ عيمج رصم فقوتو هيلع ناك ام ىلإ ءانيس يف مئاقلا عضولا دوعي ىتح ةندهلا

 قئاضملا قالغإ ىلإ رظنت ليئارسإ نأ دكؤي يمسر غالب رادصإ يغبنيو .راصحلا

 .بسانملا تقولا يف .هدض اهسفن نع ليئارسإ عفادت فوسو .ًانياودع ًالمع هفصوب

 .«ملاعلا لود ةيقبك سفنلا نع عافدلا يف اهقحل ةسرامم يف

 انسفنأ دجنس اننأ دكأتم انأ» :هلوقب كلذ نع ربعو .ةرارمب طبحأ دقف نيبار امأ

 عافدلا شيج هجاوي .ىسقأ فورظ تحت لب .اهتاذ ةلكشملا هجاون عيباسأ ةثالث دعب

 نأ دقتعي ناك نولأ كلذك .«لمع نودب ًارفنتسم ءاقبلا :دحت ربكأ نآلا يليئارسإلا

 ىري ناك ءارزولا سلجم فصن نأ ديب .ءايسايسو ًايركسع ةصرفلا تتوف دق ليئارسإ
 نكأ مل» :لاق امدنع فصنلا اذه مساب ثدحت دق نارأ ناملاز نأ ودبيو .كلذ ريغ

 كانه تناك نإ نكلو .ماهوأ ةيأ يدل سيل bye عنمتس ةيسامولبدلا نأ نم ًادكأتم

 سيلو .رمتسم يسامولبدلا طاشنلاو برحلا برهت نل . اهدجن نأ انيلعف ةدحاو ةصرف
 (VE) .«تقولا رامثتسا عيطتسي يذلا ديحولا صخشلا وه رصانلا دبع

 مأ رصم اهتأدب ءاوس .ًابرح نإف - شماوهلا قيضأ يف برحلا يفالت مت دقل
 يلاتلا طسوألا قرشلا ةقطنم خيرات ايرذج ريغت فوس ةلحرملا كلت يف ليئارسإ

 ةبرضلا أدبي الأ رصانلا دبع رارقب اهتورذ تغلب دق ةمزألا نأ ادب wal .اهل

 ,:ةفلتخم تاجردب .نافرطلا مزتلا ذإ .روفلا ىلع هل ليئارسإ عابتابو .ىلوألا

 .ةفينعلا ريغ لولحلا فاشكتساب



mةتس  aliبرحلا نم  

 لوط دعب ويام ۲۷ يف تناتوي ريرقتب اذهك لح هاجتا يف ىلوألا ةوطخلا تءاجو
 نأشب هفرصت غيوستل ًاسركم ناك هريرقت فصن نم رثكأ نأ نم مغرلا ىلعو .راظتنا

 ةيبرعلا ةيروهمجلا ob عنتقأل ةهيجو بابسأ يدل ناك) ةيلودلا ئراوطلا تاوق
 ريرقتلا نمضت امك» .كلذ ىلع ةممصمو تاوقلا بحس اهبلط يف dale تناك ةدحتملا

Isisعضو دق ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا نإف .ةندهلا ةيلآ ءايحإ ىلع ًاليوط  

 صاخ طيض ةسرامم ىلإ ءاقرفلا عيمج اعد ذإ .ةيركسعلا ةطشنألا فقول هموهفم

 اهب ىنعو «رتوتلا ةدح فيفختل ..ةلمتحم تاوطخ» ىلإ راشأو «ةيناودعلا نع عنتميو

 يركسع 1٠.٠٠١ حيرست ليئارسإ يف لوكشإ ررق .ةدحتملا ممألل طيسو نييعت

 لقألا ىلع نيعوبسأ دتمت «سفنتلل ةصرف» نآلا هيدل نإ رصانلا دبع لاقو .طايتحا
 )110( .هتارايخ ةسارد اهلالخ عيطتسي

 عافدلا شيج ةداق Jalas .ًاعداخ ناك رتوتلل فيفخت دوجوب عابطنالا نأ ديب

 سلجم رارق نم أبضغ .طايتحالا ءاعدتسا يف اورمتساو لوكشإ رماوأ يليئارسإلا
 .ليئارسإ ةدعاسمب اكيرمأ مازتلاب مهتقث مدعلو .ةيقابتسالا ةبرضلا ريخأتب ءارزولا
 ةجلاعم نع ةزجاع ةموكحلا نأب ةعانق ايلعلا ةيركسعلا بتارملا فوفص يف تعاش

 . اهتابس نم اهتقافإ نم دب الو .ئراوطلا ةلاح

 نم ًاريذحت ىقلت امدنع فسن دق .ًالصأ زوزهملا .ءارزولا سيئر فقوم نأ امك

 ةراشإ ةيأ نم ةيلاخ هتاظحالم تناك .تسينكلا ةيطاخمل هدادعتسا ءانثأ .نطنشاو

 ىلع يوقلا اهميمصتو حضاولا ةدحتملا تايالولا فقوم ىلإ الو .ةلفاقلا حارتقا ىلإ

 .ةدحتملا تايالولا عم طابترا ةنجل ليكشتب قلعتملا بلطلا ىتح .قئاضملا حتف ةداعإ

 )١١7( .ةقفاوملاب ظحي مل

 لاشراملا هبذج ذإ .ًارصتنم وكسوم نم ناردب سمش داع .ىرخأ ةهج نمو
 اننإف .برحلا اكيرمأ تلخد اذإ» :هل لاقو Lily .هترداغم ليبق (Grechko) وكشيرغ

 تارمدم لسرأ دق يتايفوسلا داحتالا نإ لاقو .«مكبناج ىلإ اهلخدن فوس
 ةحلسأب» دوزم اهضعبو خيراوصلاب حلسم اهضعب .رصم برق هايملا ىلإ تاصاوغو



 افقي ةمزألا

 اولسرأ .انتجاحب متنكو ام رمأ لصح ام اذإ هنأ دكؤأ نأ ديرأ» :ًالئاق فدرأو .«ةيرس

 .اهريغو ديعس روب يف روفلا ىلع مكتدعاسم ىلإ عراسن فوس ذإ .طقف ةراشإ انل

 درجم- ينويسب حالص يسامولبدلا رظن ةهجو نم ناك نالعإلا اذه نأ مغر»

 فرخز دقف -«ناردب عيدوتو اكدوفلا ءاستحا ءاثأ تردص ةيداع ةيسور تاريبعت

 .هنم لصتتلا وأ هراكنإل ًائيش وكسوم لعفت ملو .هتعاذإ دنع ةرهاقلا ويدار يف أريثك

 :ةرهاقلا ويدار لاف

obهمعد عباتيو برعلا بناج ىلإ فقيس .ًاشيجو ةموكح .يتايفوسلا داحتالا  

 نحن .عباتن فوسو .كلذك لظنسو .ءايفوألا مكؤاقدصأ اننإ لوقلاب مهل هعيجشتو
 مساب .هيزحو يتايفوسلا بعشلا ةسايس يه هذه نأل مكتدعاسم ةحلسملا تاوقلا

 ةينوهصلا دض رصنلاو حاجنلا مكل ىنمتن يتايفوسلا بعشلا مسابو عافدلا ةرازو

 .«ةظحل لك يف مكتدعاسم يف بغرنو مكعم نحن .ةيلايربمالا

 نغيسوك ثح لوح ريرقت ميدقت نع رخآ دفو ءاضعأ Si يذلا .ناردب ناك

 ديدعلا ىلإ ًارخافتم لاقو .مزهت نل نآلا رصم نأ ًاعنتقم .رذحلا مازتلاب نييرصملل

 نإف .ليئارسإ عم انعارص يف سداسلا لوطسألا لخدت ام اذإ» :ةموكحلا ءارزو نم

 ىلإ هليوحتل ةوقلا انيدل .هتالقان ربكأ رمدت فوس ةيخوراصلا .انقراوزو انتافذاق

 ناك يذلا .يساتألا .يروسلا سيئرلا نم تاريدقتلا هذهل تايدكأت تءاجو «نيدرس بلع

 نأب هل تايفوسلا بلط نم مغرلا ىلعو .وكسوم ىلإ ةصاخ ةرايز نم هوت نم داع دق

 داحتالا» نأب حرص دقف .ليئارسإ يف حتف تاراغ فقوي نأو .سفنلا طبض سرامي

 .«برعلا هل ضرعتي يليئارسإ ناودع يأ دض ًامزاح فوقولاب دعو يتايفوسلا

 نم هئالمزل ًارس لاقو .ءارغإلا نم ديزم ىلإ ةجاحب رصانلا دبع نكي مل
 :رارحألا طابضلا

 يف انل يتايفوسلا داحتالا معدب ديفت نغيسوك نم تدرو يتلا ةلاسرلا نإ»

 هيلع تناك ام ىلإ رومألا دوعت نأ ىلإ لخدتلاب ةوق ةيأل حمسي نلو ةكرعملا هذه
 NAOT (YY) ماعلا يف



YYAبرحلا نم مايأ ةتس  

 نمألا سلجم يف ترج يتلا ثادحألا لضفب يتايفوسلا معدلاب رصم ةقث تززعت

 يذلا .يتايفوسلا بودنملا (Federenko) وكنيريديف ىقلت دقل .ةدحتملا ممألل عباتلا

 نوؤشب ريبخ.ايروشنم ديلاوم نم .«يسامح بيطخدو «عمال» هنأب هؤالمز هفصو

 لوبق عنمل ةددشم رماوأ .نييالغلاو .ةيشارفلا قنعلا تاطبرب علوم .طسوألا قرشلا

 تالواحم ىلع قيرطلا دس دق كلذ لبق ناكو .ىذأ يأب رصم سمي رارق يأ

 ًازهتنم طسوألا قرشلا لوح ةدحتملا ممألا يف تاشقانم ءارجإل ادنكو كرامنادلا

 ىرجأ LS.(Liu chieh) يشتويل .يناوياتلا نمألا سلجم سيئر مجاهيل ةصرفلا كلت

 .ةيزانلاو ليئارسإ نيب ةعيرس ةنراقم

 وكنيريديف نم ةيرانلا بطخلا هذه لثم ىلع نيداتعم نمألا سلجم ءاضعأ ناك

 اهحرط يتلا «ةيركسعلا لامعألا فاقيإ» ةركف هضفرل نيدعتسم اونوكي مل مهنأ ديب

 ةءاسإلا لجأ نم اهتمرب ةمزألا تعنطصا دقل» :رمألا أحراش وكنيريديف لاق .تناتوي

 اذه لثمل ةيفاك ًاسسأ ىري ال يتايفوسلا داحتالا نإ .ناودعلا ريربتو .برعلا ىلإ
 ىوقلا هيذغت يذلا يماردلا وجلا اذه ىلإ الو نمألا سلجمل عرستملا عامتجالا

 ةمق دقعب اسنرف حارتقا ضفرل ىرخأ ةيقطنم ًابابسأ وكنيريديف ىدبأو «ةيبرغلا

 ىدلو .رذحب ةدحتملا تايالولاو ايناطيرب هيلع تقفاو ام وهو .ىربكلا ىوقلل ةيعابر

 (VVA) .رواشتلل هسفن وكنيريديف بّيَع .ويام TA يف نمألا سلجمل عامتجا ءدب

 ليئارسإ نم - كلذك ىرخأ تاهج نم ةيركسعلا لامعألا قيلعت ةركف مجاهت امبر

 تايالولا نمو .ةحارصب برحلا ةراثإ ىلع ةدحتملا ممألا نم ةقفاوم هارت يذلا .ًالثم

 مغر .قئاضملا ربع «ةروظحملا تانحشلا ىلع رظح يأ ضرف ضفرت .يتلا ةدحتملا

 اوطبحأ نييرصملا نإ ىتح .قئاضملا ربع ةيليئارسإ نفس لاسرإ فاقيإ معدت اهنأ

 نإ :هل لوقيل تناثوي بتكم ىلإ ةيريتسه ةروصب ينوقلا دمحم عره ذإ .ةياهنلا يف

 قئاضملا ربع ىرخأ ةيجيتارتسا داوم وأ طفنلا رورم ىلع ًادبأ قفاوي نل رصانلا دبع

 ىهتنا دق ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ناكو .ةيبنجأ نفس ىلع ولو ىتح ليئارسإ ىلإ

 روبع مدع» نم دكأتلا لوكشإ نم اهيف بلطي .ليئافر نوعدج ىلإ ةركذم ميلست نم



 ۴4 ةمزألا

 عمو «نيمداقلا نيعوبسألا لالخ ناريت قئاضم نم يليئارسإلا ملعلا عفرت ةنيفس ةيأ
 عاجرتساب (Bunche) شنب ىلإ هتاميلعت ردصأ .يرصملا فقوملاب ele امدنع .كلذ

 (VA) .كلذل ريسفت يأ مدقي ملو .ليئافر نم ةيقربلا

 راسحنا ويام نم ريخألا مويلا يف ترج يتلا ثادحألا لثمت نأ نم Yay .اذكهو

 عقاو يف تأدب دق ةمزألا تناك ذإ .رتوتلل تقؤم ءاجرإ درجم تناك اهنإف .رتوتلا

 ترجفنا يذلا دلبلا ندرألا يف .ليلق دعب .ودبيس امك .اهتورذ يف سيلو .رمألا
 .نيحلا كلذ ذنم gasu ام ًاردان يذلاو هلوح ةمزألا





of 
 يلزانتلا دعلا

 (وينوي) ناريزح ٤ ىلإ (gale) رايآ ۱

 الو برعلا نويلاكيدارلا همجاهي ذإ .ًادبأ aie عافدلل لباق ريغ نيسحلا فقوم ناك

 فيلح اهيف فرط لكل نأ ودبي ةمزأ هجاوي ناكو .مهنم نيلدتعملاب ةناعتسالا عيطتسي

 .هتكلمم هفلكت امبرلف .برحلا تبشن نإف .ًاديحو فقو دقف ندرألا الإ .همعدي يوق

 .هتايح .ًاديعب سیلو .هجاتو

 ناكر وسلا E يجف دهس ا وهاد حف .عومسلا ةثداح ذنم .نيسحلا ناك

 هبتشملا ةيبرغلا ةفضلا ييباهرإ لوح بيبأ لت عم ةيرابختسالا تامولعملا أرس لدابتي

 لوادت مت امدنع كلذ عمو .قشمد ىلع ليئارسإ بضغ زكري نأ لمأي ناكو .مهب

 ةطحم نإ ذإ .كلملا اهقدصي مل ؛ةيروس ىلع كيشو يليئارسإ وزغ لوح ريراقت
 عافدلا شيجل دشح يأل ةراشإ ةيأ طقتلت مل نولجع لبج يف ةيوقلا ةيندرألا رادارلا

 ديع ليجبت نع فكت نأ ندرألا نم لوكشإ بلط كلذ عمو .لامشلا يف يليئارسإلا

 قفاوف «ليئارسإ عم مالسب شيعي يك ...ديحولا يبرعلا ميعزلا» هفصوب رصانلا

 نكت مل ذإ .ةعرسب ةرطيسلا نع جرخي عضولا نأ ىأر دقف .روفلا ىلع نيسحلا

 دبع حادتماب ةجئاه روفت .ًاضيأ ةيقرشلا ةفضلا لب .طقف اهدحو ةيبرفلا ةفضلا

 )١( .ليئارسإ ةلازإ ىلإ ةوعدلاو رصانلا

 عيطتست» :ًالئاق (Burns) زنريب ريفسلا ىلإ ناقوط دمحأ ةيجراخلا ريزو ىكش
 نكلو» .ندرألا دجنت نل ايروس نأ ah .بقاعت نأ نود ندرألا ةمجاهم ليئارسإ

 ةيرصلا هيجوتب رصم lid وهو yi :ربكأ لكم ًارطخ هجاوي نآلا ندرألا



 برحلا نم مايأ ةتس فذ

elgg ادق ىك BS Nias ةه جس ىا all ده انه FE 

 نوعضيو ةموكحلاب نوحيطيو كلذك شيجلا درمتي امبرو .نوينيطسلفلا درمتي

OLS رصم تحجن ام اذإ .ىرخأ ةيحان نمو .اهناكم ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم 

 نأب ًاعنتقم ناك نيسحلا نأ عقاولاو .نامع وحن اهريس عباتتو بقنلا عطقتس اهتاوق

 يف ةثمرلا فصق  YYةيروسلا دودحلا ىلإ يندرألا شيجلا رجل ةعدخ ناك ويام

 تناك .ندرألا وه نيلامتحالا نم يأ يف رساخلاو .ةفوشكم ةيبرغلا ةفضلا أكرات

 نإو ىتح» :لقعلل ةكبرم .كلملا ىدل نيقوثوملا دحأ يعافرلا ديز اهفصو امك ةطرولا

 .برحلا ةراسخ يف اهيلع موللا عقي فوسف ...ةرشابم برحلا يف ندرألا كراشت مل

 فوسف .ةيبرعلا ةسايسلل يسيئرلا رايتلا نع انلزع ام اذإو .كلذ دعب انرود يتأي مث
(Y) ًالهس ًافده نوکن». 

 ةيليثارسإلا سيدبيراشلاو ةيرصملا *ةّليسلا ربع راحبإلا وه نيسحلا يدحت ناك

 .(رم امهالحأ نيرمأ دحأ رابتخا وه نيسحلا هجاوي يذلا يدحتلا نأ ةرابعلا ينعتو)

 ردصتل ًاراركت وأ ًارارم ةدحتملا تايالولا دشان دقف akio تناك حاجنلا قافآ نأ ديب

 .ًاثبع نكلو .برح بوشن ةلاح يف ةيندرألا يضارألا ةمالس دكؤي ًاحضاو ًانايب

 نكلو .ةدحوملا ةيبرعلا ةدايقلل كرتشملا عافدلا ةدهاعم دونب ءايحإ ةرهاقلا نم بلطو

 ىدل نكلو .ندرألا لالقتساب مهمازتلاب مهديكأت اوداعأ نويكيرمألاف .ىودج نود

 رماع لارنجلل ليق .رصم يفو .انلع كلذ نامض ضفر سرغنوكلا ىلإ عوجرلا

 ىلع نإو «تماق دق ةكرتشملا ةيبرعلا ةدايقلا نإ .ةيندرألا ناكرألا ةئيه سيئر .شامخ
 ةيدوعسلا ىتح .نيرخآلل تالاكشإ قلخي» ال نأو هسفن نع عافدلاب متهي نأ ندرألا

 اتعجارت دق .هسفن نع عافدلا ىف ندرألا ةدعاسمل موي تاذ اتعوطت ناتللا قارعلاو

 .كلذ نم ًالدب ةيروس ىلع ةدعاسملا اتضرعو .دعوملا اذه نع نآلا

 امأ .ليئارسإو ايروس نيب برحلا نع هسفنب ىأني نأ وه ديحولا نيسحلا در ناكو

 جاوفأ ةعضب لاسرإب ةرشابم ريغ ةروصبو ًايزمر كراشي هنإف اهيف رصم تطروت اذإ
 اذكه وأ - ندرألا نم ماقتنالل ليئارسإ ىعست فوس .نيتلاحلا الك يفو .ءانيس ىلإ

 زنرب ظحالو .ويام YY يف ناكرألا ةئيهو ءارزولا مص ئراط عامتجا يف كلملا لاف



 ver يلزانتلا دعلا

(Bunz)لمعب موقيس هنأب رهاظتلا قيرط نع ةيبعش بسكل أيهم ناك نيسحلا نأ  
 ةيبعش ةدابإب ًافزاجم ...لكيهلا يف (Samson) نوشمشك فرصتي فوس هنأو .رهاب

 دعب اميف نيسحلا ىدترا (Y) «.يلخاد درمتب ردابي نأ نم الدب نيليئارسإلا دي ىلع

 ءاوللاو نيعبرألا ءاوللا .نيعردم نيءاول ضرعتساو ةيركسع ةزب مويلا كلذ نم

 هنكلو .اهمدختسي الأ يف Wal ةوقلا راهظإ هتياغ تناكو .نامع عراوش يف .نيتسلا

 .ناريت نأشب رصان رارق لضفب كلذ نم مرح

 لقعلا ىلإ رقتفي يذلا ءارجإلا اذه لثم ذاختال .تقعص دقل» :نيسحلا لاق

 مل .برحلل نيدعتسم اونوكي مل برعلا OY .ةثراك ىلإ دوقيس ذإ .ةمزاللا ةساردلاو

 نييسمولبد ىلإ اكشو «.مهنيب اميف ةكرتشم ةطخ الو .نواعت الو Guat كانه نكي

 مجنتس يتلا ةفلابلا رطاخملل كردم ريغ .نونجملاك فرصتي رصان نأ» نييبرغ

 هذه ةدح عنمت مل «.ًادبأ هنع نلعي مل يتايفوس معدب بعليو ةوطخلا هذه نع

 مل .راصحلا اذهل قلطم معدب دعيو راصحلا حدتمي نأ همساب قطانلا تاظفحتلا

 يندرألا شيجلا ىلإ ةيحلا ةريخذلا نم ةنحش ةدوع ىلع جاجتحالا ناكمإلاب دعي

 نأ ةنيفسلا باحصأ يشخ ذإ .قئاضملا لصت نأ لبق (Uss Green Island) اهتلفأ

 .ةمفلم هايملا نوكت

 .ضيبألا تيبلا هاجت ةرارملاب رعشيو .رصانلا دبع نم ًابضاغ نيسحلا ناك

 ةطخب ًاموكحمو .هئاعدا بسح .وتسور ناوخألا ناينويهصلا هريدي ناك يذلا

 زنريب رذحو .ليئارسإ زيزعتل ةعدخ هرظنب تناك يتلا (قراوزلا قايس) اتافير

 ةيسايس برح يه لب .ليئارسإ عم ةيركسع ًابرح تسيل رصان فادهأ» :ًالئاق

 ليئارسإ عديو هدي يكيرمألا سيئرلا عفري نأ هيلع حرتقاو «.ةدحتملا تايالولا عم

 امم هنإ» :ًالئاق فدرأو .مالس عناصك لخدتلا دعب اميف عيطتسي ىتح ناريت مجاهت

 يف رحلا يملاعلا اهريثأتو .برعلا اهئاقدصأب ةدحتملا تايالولا يحضت نأ هل ىثري

 .«ةيليئارسإلا ةحالملا قوقح ىلع دويق ضرف نود ةلوليحلا لباقم طسوألا قرشلا



 نأو .ليئارسإل ديؤملا طخلا برعلا هيمسي Ley ةكسمتم نطنشاو نأ Ley .كلذ عمو
 ىوس رايخ نيسحلا مامأ قبي مل .برحلا وحن ةعرسب هجتت ايروس ةضبق يف تلظ رصم

 لب .برغلا دي يف ةيمد سيل هنأب برعلا عنقي نأ هيلع ناكو .رصان عم فوفصلا صر

 يف بغار هنأو وه هتاريدقت بسح هثلث نولكشي نوينيطسلفلا ناك يذلا - هبعشل وه

 ًارارق ةيندرألا ةموكحلا ذختت نأ ًابيرغ سيل» هنأب زنريب أبنتو .مهنطو نع عافدلا
 «.ماظنلا ىري امك .رطخلا ىلإ هضرعت نم ليلقتلل ةلبقملا عيباسألا يف تاكرحتلا ضعيب

 (E) .ةيندرألا يضارألا لوخدب ةيقارعلاو ةيدوعسلا تاوقلل حمسي امبر هنأ ىأرو

 ذإ .تقولا عضي ملو .تاوطخلا هذه ذاختا يف عرش دق نيسحلا نأ عقاولاو

 كلذب اكهتنم ءاحيرأ برق ندرألا رهن روبعب ةئملا هتابابدو نيعبرألا ءاوللا رمأ
 سيئر .لتلا يفصو دعبأ .مث .هتاوق راشتنا ىلع اكيرمأ اهتضرف يتلا دويقلا
 زنريب ىلإ ناقوط ٌّرسأو .رصانلا دبعل ءاضرإ ءوضلا ةعقب نع .يكلملا ناويدلا
 هذه يفو .«هرادم يف لخدي امدنع هيلع سلجنو كوه خوراصك هبقارنس» :ًالئاق

 ةدايقلا دئاقب عمتجيل ةرهاقلا ىلإ .شامخ .يندرألا ناكرألا سيئر لسرأ .ءانثألا

 نكلو - مداقلا عازنلا يف ندرألا رود يف ثحبلل pele يلع يلع .ةدحوملا ةيبرعلا

 .هلبقتسي مل رصانلا دبع

 هاجت ةيناودع اياون هيدل سيل هنأ نييكيرمألل دكأ .برحلل دعتسي نيسحلاو ىتح
 نم ًاضيأ نطنشاو رذح هنكلو .كلذك نييليئارسإلا اونئمطي نأ مهنم بلطو .ليئارسإ

 :ًادج ًاقيثو ليئارسإ عم اكيرمأ فلاحت ناك ام اذإ .برعلا نيلدتعملا ةهجاوم ةروطخ
 فوسلف ليئارسإ عم ةقباطتم اهنأ اكيرمأ راهظإ يف رصانلا دبع حجن ام اذإف»

 نإ» :لوقلا عباتو .نوسنوج ىلإ ةيوفش ةلاسر يف لاق امك «.ًامامت اكيرمأ حضفنت

 )0( «.هقيقحت كشو ىلع وهو فدهلا اذه قيقحتل ةينضم ًادوهج لذبي رصانلا دبع

 .لاح ةيأ ىلع .ةضراعم نودب رصانلا دبع اضر بسكل نيسحلا تالواحم نكت مل

 .راسملا اذه لثمل ةيثراكلا جئاتنلا نم لتلا ةماعزب هيراشتسم نم ديدعلا هرذح دقف

 نأ هعامس ىدلف .فلاحت عنص ىلع ًاممصم كلملا ناك .مهتحيصنل YL قلي مل هنكلو



 60 يلزانتلا دعلا

 (1) .«نئاخلا وه نمو ةيبرعلا ةيضقلل صلخملا وه نم

 .يرصملا ريفسلا لب .نامع ىلإ يروسلا ريفسلا سيل .فشتكيس نم لوأو

 موي ةحيبص يف «ةعمج دعس» ءارزولا سيئر تيب ىلإ هئاعدتسا ىدلو .يرون نامثع

YAهعامسو كانه كلملا دوجو هفاشتكال ريفسلا مدص .ويام  dieمايقلا يف هتبغر  

 عره .ةمداقلا ةعاس نيعبرألاو ينامثلا نوضغ يف ةرهاقلا ىلإ ةياغلل ةيرس ةرايزب

 ىلع باوجلا ناك .باوجلاب ليللا فصتنم دعب داعو .هيسوؤرمب لاصتالل ريفسلا

 لالخ نم ايروس ةمجاهمل ةيليئارسإ ةلواحم ةيأ ةمواقمب نيسحلا دعو اذإ :يلاتلا

 ام اذإو .ةيبرفلا ةفضلا لوخد ةيقارعلا تاوقلل حمس ام اذإو .ةيندرألا يضارألا

 .نيينيطسلفلل لثممك ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمبو يريقشلاب نامع تفرتعا

 .ةرهاقلا يف كلملاب (Coy اهدنع .ةيبرفلا ايناملأ ةعطاقم يف برعلا ىلإ مضنيو

 رجف يف رصم ىلإ ريطيس ناكو . اهلبق نيسحلا نكلو ةليقثو ةيساف طورشلا تناك

 .ويام نم نيثالثلا يلاتلا مويلا

 ناقوط مويلا كلذ يف راطملا يف تلفسإلاب دبعملا قيرطلا ىلع هراظتنا يف ناكو

 نيسحلا لازام .يدركلا حالص ءاوللا يكلملا وجلا حالس دئاقو شامخو ةعمجو

 رايع (Magnum) مونغام سدسم ًالماح .ريشم ةيترب يركسعلا يزلا ًايدترم

.(TOV)هتاطلس ميلستب ةيكلم ةدارإ عيقوتل تقو هيدل نكي مل .ارخأتم ناك هنأ امبو  

 ىلإ (Caravel) ليفاراك زارط نم هترئاط دوقي نأ لبق .نسحلا .رغصألا هيخأ ىلإ

 ال ام كانه هلابقتسا يف ناكو .ةرهاقلا برق يركسعلا (Al-Maza) ةظاملأ راطم

 معنملا دبع لارنجلاو .ةيجراخلا ريزو ضايرو :نييرصم سيئر باون ةعبرأ نع لقي

 دبع سيئرلا بتكم ماع نيمأو .ةدحوملا ةيبرعلا ةدايقلا ناكرأ ةئيه سيئر ضاير

 امدنع لأس يذلا هسفن رصانلا دبع .ريبكلا دفولا اذه سأر ىلع ناكو . ديرف ديجملا

 كلملا مستبا «5كانلقتعا ول ثدحيس اذام .ةيرس كترايز نأ املاط» يندرألا دي ذخأ

 «.لامتحالا اذه لثم طق يلايب رطخي مل» :لاقو جاعزنا ىندأ نود



 برحلا نم phi ةتس ۲4

 مض عامتجا مأتلا مث .رماع اهب قحتلا ثيح ةبقلا رصق ىلإ ةيشاحلا تراس

 ماعط ىتح هل أططخم ناك امم رثكأ رمتسا ةلقتسم ةفرغ يف ريشملاو كلملاو سيئرلا

 ةيلوؤسم هجاوت انتمأ نأ دقتعأ» :ًالئاق نيسح كلملا حتتفا .رهظلا دعب ءادغلا

 ملعأو رطخ يف ندرألا نأ ملعأو .يبرع لك رعاشم يه هذه يرعاشم نأو .ةيريصم

 - ةيرصملا تاقالعلا روهدت يف موللا عضوو .«ةلاحم ال ةمئاق ليئارسإ عم برحلا نأ

 نم ءزجك نييروسلا نع عافدلل ةزهاج هتاوق نإ :لاق كلذ عمو .ايروس ىلع ةيندرألا

 يرورضلا نم» :ًاضيرع رصان باوج ناك .ندرألا ةيامحل ًاضيأ برعلا لك هلذبي دهج

 برعلا نأ نومهفي مهعيمج سانلا لعجي يركسعو يسايس فقوم ىلإ لصوتلا

 ىلإ ةجاحب اننأ يه ةيلصألا يتاريدقت نإ .تامزألا ةهجاوم يف دحوتلا ىلع نورداق

 .«انتتغاب ثادحألا نكلو ليئارسإ دض ًابرح ضوخن نأ لبق عبرأ وأ تاونس ثالث

 دبعل لاق .ةقفص دقعل ءاج لب dele تانايب لجأ نم تأي مل نيسحلا نكل

 .ةيرصملا - ةيروسلا عافدلا ةدهاعم نم لصألا قبط ةخسن عيقوت ديري هنإ رصانلا

 .هيضارأ يف -ةيرصم ىتحو ةيروسو ةيدوعسو ةيفارع- ةيبرعلا قرفلا لك لبقي هنأو

 ىلإ ,ضاير .هتيجراخ ريزو ىلإ هتاميلعت ردصأ لب .رمألا رصانلا دبع شقاني مل

 ةعرسلا هجو ىلع تاوقلا هذه لاسرإ ىلع ضوافتيل قارعلاو ايروس ىلإ ًاروف باهذلا
 ىلإ ةيمسر ةوعد ثعب امك .ةيندرألا ءاوجألا ةيامحل ةثافنلا تالتاقملا كلذ يف امب

 ىلإ يريقشلا لاسرإل تاميلعتب ةزغ ىلإ ثعبو .نواعتلا هنم ًابلاط .دادغب يف فراع
 ًانمث تاءارجإلا هذهل نأ .ليلقب دعب اميف ele .نيسحلا نأ ديب .روفلا ىلع ةرهاقلا

 بتاكم حتف ةداعإ ىلإ ةفاضإلاب ذإ .ةرهاقلا ىلإ هئيجم ىدل هعفد دق امم ربكأ .ًاريبك

 .ندرألا ةرخفم (يبرعلا قليفلا) عضيس هنإف .نامع يف ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم

 .ةرشابم pale ريشملل ًاعبات ناك يذلا ضاير لارنجلا ةدايق تحت

 نم يأ ىلع حلسم موجه يأ نأ» اهدافم ةيندرأ ةيرصم ةدهاعم عيقوت ىرج دقل

 ةحاتملا لئاسولا لك ذاختا بجي هنأو .امهيلك ىلع موجه وه امهتاوق وأ نيتلودلا

 .عيمجلا رمغي رورسلاو راهنلا ةيقب ىضقناو .مويلا كلذ رهظلا دعب علطم يف «.هدصل



 vey يلزانتلا دعلا

 سيلوبويليه يف ديدجلا ةدايقلا رقم ىلإو تارئاطلا طباهم ىلإ ةلوجب مايقلا عم

(Heliopolis )عضولا لوح تازاجيإ ىلإ عامتسالاو .طئارخلا ىلع عالطالا ىرج .  

 يوج يليئارسإ موجه رطاخم نم هيفيضم نيسحلا رذحو .نهارلا يركسعلا

 دوهيلا نأ ىلع أرصم .ريذحتلا اذهل مامتها يأ دبي مل رصانلا دبع نكلو :ئجافم

 رصتنت فوس ةكرتشملا ةيبرعلا تاوقلا نإ.ةيلمعلا هذه fies مايقلا ىلع نيرداق ريغ

 دعتسم ينإف .ةدحتملا تايالولا لخدت لاح يف هنأ» ًافيضم .ًابنت امك .مايأ نوضغ يف

Lobesتايفوسلا ةدعاسم بلطل ». 

 ًادعجم ايوام ايز ًايدترم لخد دق يريقشلا ناك .كلملا ةرداغم Juh .ًاريخأو

 ناك يذلا ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم سيئر نإ .كابترالا تامالع ههجو ىلعو

 ًانلعم كلملا وحن نآلا هجتي .نيسحلاب هبآ ريغ نامع هيف لخدي شيج ةدايقب دعو

 .بيرقلا لبقتسملا يف ندرألا ةرايز يف هتبغر نع ربعو .«نيينيطسلفلا سيئر هنأ

 مث» .روقلا ىلع لب .بيرقلا لبقتسملا يف بهذت نل» :ًالئاق رصانلا دبع كحضف

 كجورب دحأ يف هب قلأ ,ةلكشم ةيأ كل ببس نإ» WSLS نيسحلا ىلإ تفتلا

 (V) .«هنم ينصلخو

 هلهاك نع ةينيطسلفلا ةلكشملا ءبع .زريب ىلإ لاق امك .نيسحلا حازأ نأ دعب

 ةمقلا ءاقل نإ .ًابخاص هلابقتسا ناك .هتكلمم ىلإ داع .رصانلا دبع قتاع ىلع هاقلأو

 ىودو ةقطنملا لك يف عيذأ دق .ةياغلل يرس هنأ ضورفملا .رصانلا دبع نيبو هنيب

 نيحت امدنع ةكرعملل نودعتسم برعلا نأ ملاعلا ملعيس» :ًالئاق ةرهاقلا ويدار

 .شهدم لذج باجعإب نيسحلا لبقتساو .«ةيريصملا ةعاسلا

 ناك .ءاوهلا يف يديألا ىلع يريقشلاو نيسحلا لقت تناك يتلا ةرايسلا تعفر ذإ

 ناك امك ًاقرشمو ًاديعس طق هرأ مل» :ًاقلعم ةعمج لاق كلذ عمو .ًامامت ًاكهنم كلملا

 ةيسايس نيمأت ةقيثو) ةرهاقلا ىف ىرتشا هنأ نيسحلا دقتعا .ةعاسلا كلت ىف



YEAةتس  phiبرحلا نم  

 ءاهيضارأ ةمالس نامض ةدحتملا تايالولا هيف تضفر تقو يف ندرألل (ةيركسعو

 .كلذ نم ًالدب ليئارسإ حلست تذخأو

 أدبت نل يهف .قئاضملا راصح نع عجارتت نل رصم نأ نيح يف هنأ دقتعي ناكو

 مرح لقألا ىلعو .اهريمدتب موقت اهدنعو ليئارسإ اهأدبت ىتح رظتنتس لب .برحلا

 نع رظنلا ضغب يبرعلا فلاحتلا ىلإ همامضنا مدعل ندرألا مول نم رصانلا دبع

 (A) . ةكرعملا يف اهبيصن

 دقتني ةيناث لتلا جرخ ذإ . اذه نيسحلا بالقناب مهلك نويندرألا لفتحي مل

 نادقف نم كيمحأل درمتم يفلأ لتقأ نأل دعتسم ينإ» :هل ًالئاق كلملا ةسايس

 ةيدلب سيئر لثم ءامعز كانه ناك .نيينيطسلفلا نيب ىتح .«ةيبرغلا ةفضلا

 نع اربع دق يربعجلا يلع دمحم ليلخلا يف هليمزو .بيطخلا رونأ .سدقلا

 ديكأتلاب ليئارسإ اهيف عسوتت برح ىلإ ندرألا رجب رصم موقت نأ نم امهتيشخ

 عضو دق يبرعلا قليفلا نأ ةدهاعملا اودقتنا نيذلا زربأ ام ناعرسو .قرشلا وحن

 لبق نم ةيجيتارتسالا تارارقلا ذختت نأ ضورفملا نم امنيب .ةيرصم ةدايق تحت

 طباض شيجلل سيل هنإ ىتح .ًالعف برحلا بشنت ىتح كرتشملا عافدلا سلجم

 ناك يذلا يرسلا قافتالا تغلأ ةدهاعملا نأ ىلإ ةفاضإ .ةرهاقلا يف طابترا

 تايالولا هبجومب دمت يذلا (College Run) نر جيلوك «يزمرلا مسالا لمحي

 ةداضم عفادمو 1-١٠١5 زارط نم ةلتاقم ةرئاط ةرشع يتئثاب ندرألا ةدحتملا

 يديأ ىلإ ةحلسألا لصت نأ ةيشخو .ةريخذو .دادترالا ةميدع قدانبو .ناريطلل

 تارئاطلا امأ .نامع ىلإ ةحلسألا نحش ةدحتملا تايالولا تفقوأ .نييرصملا

 «ارودناب ةبلع» حتف دق نيسح كلملا نأ زنريب يلدنيف ظحال .ايكرت ىلإ تّلوحف
(sbox.Pandora)عقوت امم رثكأ . Gigةروصب .ركذت تناك ندرألا يف ثادحألا  



 ۲4 يلزانتلا دعلا

 طح امدنع (ناريزح) وينوي نم لوألا يف نامع ىلإ ةقيقحلا كلت تءاج

 نكي مل .ةيبرفلا ةفضلا تاعافد دقفتب روفلا ىلع عرشو نامع يف ضاير لارنجلا

 رجي نأ ًاضيأ دارأ لب .بسحف .يليئارسإ وزغ ثودح ةهجاومل ةقطنملا دادعإ هفده
 فوسو .رصم نع طغضلا فيفختل بونجلا نم ودعلا تاوق نم نكمم ددع ربكأ

 نيتللا YY ةبيتكلاو OY ةبيتكلا .نيتيئادف نيتيرصم نيتبيتك نم رخآ نوع يتأي

 نم ةسلس ريمدتو ليئارسإ لخاد ىلإ للستلل رماوأب نيتدوزم ندرألا ىلإ نالقنتس
 .ةيجيتارتسالا فادهألا

 نيب ًاصوصخ .ندرألا يف ريهامجلا فطاوع نييئادفلاو ضاير لوصو بهلأ دقل

 نامع رداغ ذإ .اهلالغتسال ًاقاوت يريقشلا ناك يتلا فطاوعلا كلت - نيينيطسلفلا

 ةعمج ةبطخ كانه ىقلأو glee رداغي الأب نيسحلا رماوأ ًالهاجتم .سدقلا ىلإ
 عقاوم يف اهناكم ذخأتل تدعتسا دق ف .ت .م نإ» :ةبطخلا هذه يف .لاق .ةيران

 نإو .«ةينويهصلا تاباصعلا دض هجو ىلإ ًاهجو فقتل ةيندرألا ةهبجلا ىلع ةمدقتم

 نم ةجوم تبه .اههجويس هسفن وه هنإو Lin ةروطتم ةحلسأ نآلا كلمت ةمظنملا
 ةمجاهمب نوبغاشم ماقف :هعمستل تدشتحا يتلا ريهامجلا يف ينونجلا سامحلا

 لازامو .لوقلا عباتو .مهتئدهت اولواح نيذلا دونجلاب اومدطصاو ةيبرغلا تايلصنقلا

 -ol ايح مهنم ىقبي نم امأ .اهناكسو ليئارسإ رمدن فوس» :هيلع ًارطيسم جايهلا

 )٠١( .«مهليحرتل ةزهاج براوقلا نإف -دحأ يقب

 :لوكشإ فوسخ

 امبر .برح نش مدعو راظتنالا ليئارسإ رارق ةجيتن رصان عم نيسحلا فلاحت نإ
 موي ءاسم ًالعف رجفنا دق طغضلا ناك .براحت يك ليئارسإ ىلع طغضلا نم ديزي

 .ةقلقلا هتمأ بطاخيل ليثارسإ ةعاذإ ةطحم ىلع gye .عامتجالا كلذ ىلإ هقيرط



 برحلا نم مايآ ةتس 0۰

 دصل اهدادعتسا نم مغرلا ىلع .ةموكحلا نأب دلبلا مالعإ لوكشإ ةياغ تناك

 ناك .ةمزألل يملس لح داجيإل ةدحتملا تايالولا عم لمعت اهنأ الإ .يبرعلا ناودعلا

 ةيعانطصا ةسدع نمو .جعزم ردصلا يف حشر نم يناعيو .مونلا ىلإ ةسام ةجاحب

 اهعضوم نم كرحتت -دوسألا ءاملا ةلازإل ةيحارج ةيلمعل ةجيتن- هينيع ىدحإ يف

 اهاقلت يتلا ةطوطخملا ةقرولا ةلاح ًاءوس ةيمسجلا هتلاح فعاض اممو .رارمتساب

 يتلا - ةريخأ ةقيقد تافاضإو تاحيحصتب ةبطشم - ةعاذإلا ويدوتسا لوخد ىدل

 اهرسف ثيحب ةموهفم ريغ ةمثعلتم ةءارق ةجيتنلا تناكف .ةرشابم اهؤرقيس ناك

 اهءاقلإو اهدحو لوكشإ ةملك تسيلو .علهلاو كاهنالا ىلع ةمالع اهنأب نوعمتسملا

 دق ليئارسإ نأب ديفت يتلا ءابنألا لب . نييليئارسإلا تكبرأ يتلا يه ةقيرطلا هذهب

 بتك .ةصاخلا اهرداصم ىلع دامتعالا نم ًالدب ىرخأ ةلود ديب اهريصم تعضو

ad)فيش  (Schiff e Ze)زترأ اه ةفيحص يف ةيواز بتاك  (Ha'aretz)ةيمويلا  

 ضرعيو .هسفن قدصي نأ بغري تسوكولوهلا نم ىناع ًابعش نأ رّيحملا نم» :لوقي

 تاويدار لوح نوقلحتي اوناك نيذلا دونجلا نإ :لاقيو ..ىرخأ ةرم رطخلل هريصم

 )١١( .ءاكب اورجفنا دف بقنلا يف روتسيزنارتلا

 يف هراظتنا يف تالارنجلا ناك ذإ .هتنت مل ءاسملا ثراوك نإف .لوكشإب قلعتي اميفو

 .قئاضملا قالغإ ذنمف .عضولل ءارزولا سلجم ةسارد جئاتن اوعمسيل تايلمعلا ةفرغ

 ةنوميد ىلع alia ًايرصم ًاموجه عقوتت يليئارسإلا عافدلا شيج تارباخمو

 ةعشم داومب ىتحو ةماسلا تازاغلاو خيراوصلاب اموجهو .ةيليئارسإلا تاراطملاو

 ناكو .كلذك .ندرألا امبرو .موجهلا اذه ىلإ ايروس مضنت نأ دكؤملا نم ناكو .ةيئادب

 ةطخ يف ةداج تسيل اهنأو لخدتت نل اكيرمأ نأ دقتعي يليئارسإلا عافدلا شيج

 ئراوطلا ططخ نم أددع Jacy ططخلا ضعب ءايحإ شيجلا داعأ يلاتلابو «اتاغير»

 اوناك ام لكو .كلذك ىرخألا تاهبجلا ىلع ةردابملا مامز ذخأو يرصملا شيجلا ةدابإل

 ريغ لجأ ىلإ تفقوأ ةيليئارسإلا تاوقلا نكلو .رارمتسالاب ةموكحلا رمأ وه هتجاحب

 نوراش كيرأ ليئرأ لارنجلا لاق .ءانيس يف عضولا كلذ سكعت ىضوف تبد .ىمسم



 ۲0۱ يلزانتلا دعلا

(Ariel “Arik” Sharon)بونجلا يف نآلا ةقرف دئاقو قباسلا يلظملا طباضلا : 

 ذخأتو .ضعبلا اهضعب تاراسم عطقت كانه ىلإ انه نم كرحتت تادحولا تناك»

 نكي مل .رخآ موي يف اولخديو .مهسوفن نم مويلا رجض عازتنا لجأ نم طقف عقاوم

 .«لعفي ناك ام ملعي هنأ شيجلا ىلع ودبي

 ةموكحلا ذاختاو ليئارسإ ىلإ نابيإ ةدوعب ىضوفلا نم صالخلا نوعقوتي اوناك

 سيل عضولا نأب تالارنجلا ربخي نأ هسفنب عيطتسي ال نيبار نأ امبو .لمعلاب ًارارق

 .ةمهملا هذهب موقي نأ لوكشإ نم بلط دقف .كلذك

Jooةيأ نود طابضلا رابك بطاخو .هرزأ نولأ دشي .تايلمعلا ةفرغ لوكشإ  
 نوسنوج نم لئاسرلاو -ةمرصنملا ةليلقلا مايألا ثادحأ مهل ضرعتسا .تامدقم

 امبرو ةيسامولبدلا الو ةسايسلا نم سيل» :لاقو .ةيرحبلا ةلفاقلا ةطخو .نغيسوكو

 انتاوق ةنايصو انسفنأ طبضب انيلع .برحلا أدبن نأ يقالخألا قطنملا نم سيل

 ةداعإب نطنشاو مازتلاب هتقث نع ربعو .«كلذ نم لوطأ امبر وأ .نيعوبسأ وأ عوبسأل

 نادقفو .حالسلا يف رئاسخلا ةلالدب ريكفتلا ىلع تالارنجلا ثحو .قئاضملا حتف

 عباتو .برحلا يف ليئارسإ اهدبكتتس يتلا حاورألا يف ةراسخلاو .يجراخلا نوعلا

 نأ انم بلطتي يعولاو جوضنلا نكلو .ةداقلا اهيأ متطبحأ مكنأ مهفأ انأ»:ًالئاق

 امبر . ديدج نم ضهني فوسلف .ًايلك يرصملا شيجلا رمد نإو ىتح .رابتخالل دمصن
 .«نآلا سيل نكلو .انلبقيو رخآ يبرع ليج يتأيس bole رشع ةسمخ دعب

 -Ya ) شيفاغ «كياش» وهاياشي أدبو .نيكحاض اورجفنا مث .ةداقلا ىفصأ

(shayahu ‘Shaike Gavishةيبونجلا ةدايقلا سيئر . PASIIلظتسد :ًالئاق  

 .«انلاجر نم ديزملا توميس .ًاءوس دادزي انعضوو .نيعويسأ ةقلغم قئاضملا

 ةلكشملا» :ًالئاق (Narkis Uzi) زيكران يزوي .ىطسولا ةهبجل | يف هريظن فاضأو

 عافدلا شيج أدبي مل اذامل ًادبأ مهفي نل يذلا رغصألا ليجلا يف لب انيف نمكت ال

 تاوقلا نإو .عداخ يسورلا ديدهتلا نإ» :ًالئاق فدرأو .«موجهلاب يليئارسإلا



vorبرحلا نم مايأ ةتس  

 قرفلا ةداق دحأ قلعو .«ةدحاو سويد ةسخن اهرجفت نوباصلا ةعاقفك ةيبرعلا

 رصم تدجوأ دقل» :ًالئاق عضولا LaLa (Avraham Yoffe) يفوي ماهارفأ

 شيج امأ .ليئارسإ ريمدت وه ديحولا هفده ًاشيج يتايفوسلا داحتالا ةدعاسمب

 شيجلا عدت ال ةموكحلا نكلو .ةلودلا نع عافدلل ّيشنأ دقف يليئارسإلا عافدلا

 .«بعشلا اهديري يتلا ةمهملا كلت - هتمهمب موقي

 يفيئز مافاهير تايلمعلا سيئر بئان نم لك قفاوو .تاقيلعتلا ليس رمتسا

(Rehavam Ze’eve)حبصأو .يدناغ مساب ًايبعش فرعي .مسجلا ليحن .نوللا رمسأ  

 نيومتلاو تادادمإلا نع ًالوؤسم ًالارنجو .فرطتملا يليئارسإلا نيميلا ميعز دعب اميف

 دعب Lard حبصأ يذلا sty (Mattityahu Peled) وهايتيتام لارنجلاو :شيجلا يف

 ناك نإ روفلا ىلع يرصملا ديدهتلا ةدابإ نم دب ال هنأ ىلع .فرطتملا راسيلا ميعز

 قوطلا ميطحت اندحو عيطتسن» (Yariv) :فيراي لارنجلا حرصو .شيعت نأ ليئارسإل

 :نوراش تاملك تناك ًاريثأت تاملكلا رثكأ نكلو .«انقانعأ ىلع قبطي يذلا

 انيدل .انم ودعلا فوخ- حالس نم انيدل ام ىوقأ انيديأب مويلا انلزأ دقل»

 ةيرح ةيضق يف انملستسا اذإ نكلو .يرصملا شيجلا ريمدتل ةيفاكلا ةوقلا

 ريثكب ىلعأ ًانمث لبقتسملا يف عفدنس .ليئارسإ ريمدتل بابلا حتفن اننإف .رورملا
 يليئارسإلا بعشلا ...لاوحألا نم لاح يأب نآلا هلعف انيلع بجي ءيش ءاقل

 .رورملا ةيرح ةلأسم تسيل ةلأسملاف .نمثلا عفدلو .لاتقللو .برح ضوخل دعتسم

 .«ليئارسإ بعش دوجو ةلأسم لب

 نإ :لاقف .اهدعبيو ةعذاللا تاقيلعتلا هذه فرحيل هدهج ىراصق لوكشإ لذب

 ضوخ ىلع هتردقم نإو .اهراتخي bape ضوخيل أشني مل يليئارسإلا عافدلا شيج
 يرصملا شيجلا دوجو درجم نإو .برحلا هضوخل ًاغيوست نوكي نأ نكمي ال برح
 بلطتي عدرلا نإ :ًالئاق فدرأو .يقابتسا موجهب مايقلل ًاساسأ دعي ال ءانيس يف

 تناك نيذلا تالارنجلا ىلع رثأ يأ تاشقانملا هذه ثدحت مل .لمحتلاو ربصلا

 نيبار الو نولأ عفادي مل .شاقنلا ىهنأو لخدت يذلا نولأ الول رمتست فوس مهتاناهإ
 .نهولاو ىذألاب ًاباصم تايلمعلا ةفرغ نم لوكشإ بره كلذل :ءارزولا سيئر نع



 vor يلزانتلا دعلا

 .نوقلق عيمجلا Lads luae ناك» (Miriam Eshkol) :لوكشإ مايريم تلاق

 اهنوك» نيب ليئارسإ ةروص يف ماسقنالا نإ .يطارقميدلا جهنلاب دحأ هبأي ملو
 ةداف دحأ ناتيإ ليئافار لاق .ليئارسإ ةدايف قشو ةهجاولا يف حبصأ دق «ةفيعض

 ناكمإب دعي ملو .مادقألاب سيدو خطل دق يليئارسإلا شيجلا فرش نإ» :نييلظملا
 اومظكي نأ .ةايحلا يف لغاشلا مهلغش هولعج نيذلاو شيجلا اوداق نيذلا تالارنجلا

 لوكشإب ةحاطإلا مهبضغ غلب امهم .تالارنجلا ءالؤه لواحي مل .كلذ عمو .«مهظيغ

 ةفرغ يف تالارنجلا يقب .لاح ةيأ ىلع .نوناقلا ةدايس ديدهت طق اولواحي ملو

 كلذ يف امب .شيجلا تايونعم عفر لبس نوثحبي ءارزولا سيئر ةرداغم دعب تايلمعلا
 (Y) .طايتحالا نم ٠.٠٠١ حيرست

 نع ريراقتب يلاتلا مويلا فحص تلفح ذإ .مهلثم ًاحماستم روهمجلا نكي مل

 ةيلاحلا اهتليكشتب ةموكحلا نأ» زتيرأاه تعداو .ءاثرلل ريثملاو مثعلتملا لوكشإ باطخ

 نب حلاصل ةلاقتسالاب لوكشإ تبلاطو .«رطخلا نمز يف ةلودلا ةدايق عيطتست ال

 نالعإ ديأو .«ةيندملا نوؤشلا» ىلع ةيرصح ةروصب زكري نأو .ناياد وأ نويروغ

 ماعلا تاباختنا يف تلكشت «لوكشإ لجأ نم نونطاوم» ةعومجم هترشن روجأم

 كيلوك يديت بتك .ةسيئرلا بازحألا عيمج مضت ةينطو ةدحو ةموكح ليكشت : 0
(Teddy Kollek)عوضوم يف لوكشإ ددرت نأ ودبي» :لوقي ةيبرغلا سدقلا ةدمع  

 ًافصاو .ةيلودلا ةلفاقلا ةركف ًادعبتسم .«ةمكح نع سيلو .فعض نع مجان موجهلا

Lab!ةيناطيربلاو ةيكيرمألا نفسلا روبع دعب ىتح هنأل :اهل ىنعم ال» هنأب . ala 

 (Y) .«ةيناث قئاضملا !gue نكمي

 :هتايموي يف نويروغ نب بتك دقف .رثكأ ةمومحم دهاشملا فلخ ةطشنألا تناك

 هعنقأ كلذ عمو .«ةيواهلا ىلإ يوهنس اننإف ةرازولا ةسائر يف لوكشإ يقب املاط»

 نوكيو صاخ برح سلجم ةسائر ىلإ دوعي نأ ميدقلا يسايسلا هسفانم نغيب محانم

 ال ناناصحلا ناذه» :هلوقب ًارخاس ةركفلا لوكشإ ضفرف .هل ًابئان هيف لوكشإ

 بزح نم زريب نوعمشو نغيب ريثام ادلوغ تقتلا امك .«ةدحاو ةيرع ىلإ ناطبري

 ةرازولا سيئرل بئانك ركتبم ديدج بصنم يف ناياد نيعي نأ اوحرتقاو (Rafi) يفار



votبرحلا نم مايآ ةتس  

 مالتسا ىلع رصأو ضرعلا يف ريكفتلا ىتح ضفر دقف ناياد امأ .عافدلا نوؤشل

 هبتكم يف سلجي نل هنإف JB امك .ةبيقحلا هذه ىلع لصحي نإ امو .عافدلا ةبيقح

 .هسفنب برحلا ريديس لب .طقف

 اوشقاني نأ ةراهمب نيرخآلا نييسايسلا ناياد كرت .ًامعد هسفنل دشحي نأ نودو

 سيئر ناكو .عافدلا ةرازول لضفملا حشرملا هفصوب نولأ لاغيي dy كلذبو .هتيضق
 .ءاسنلا نيب ًاصوصخ ةعساولا ةيبعشلا وذ .روهمجلا رظن يف لطبلا .قباسلا ناكرألا

 تقولا يف «ءانيس ةلمح تايموي» هباتك رشن نأ ىلإ ةفاضإ .بهذ امنيأ Loe ناك
 .نييئادفلا ءاهنإو .ةبقعلا جيلخ يف ...ةحالملا ةيرح» قيقحت هيف ًأدجمم بسانملا

 هتبيه نم pe «ةكرتشملا ةيندرألا -ةيروسلا- ةيرصملا ةيركسعلا ةدايقلا دييحتو

 نيبار ناك .ةيلعفلا ةمدخلا يف هجاردإ ةركف موعي لوكشإ أدب ناياد دييحتلو .هتناكمو

 ناك ذإ .كلذ نع فزع ناياد نكلو .هيلع ناكرألا ةئيه سيئر بصنم ضرع يف ًابغار

 )٠٤( .ةيبونجلا ةدايقلا سيئر :ًادحاو Luais ديري

 يف دعاصت كلذك .ةيسايسلاو ةيبعشلا طاسوألا يف بارطضالا دعاصت امك

 ةمدخلا ىلإ (Haim Bar-Lev) فيلراب ميياح نيبار ىعدتسا دقل .شيجلا طاسوأ

 وفيجارس يف دولوملا فيلراب نإ .هلهاك نع ءابعألا ففخي نأ يف ًالمأ .هل ًابئان

(Sarajevo)ةفامثلا يبمولوكو  callyماعلا يف تاعردم دئافو ةاشم دئاق ىلإ عفر  

 نم ءاعدتسالا هلصو امدنع اسنرف يف كيتكتلا سردي ناك .1401 ماعلاو 4

 نم ناك يذلا نمزياو بضغ .ةماعلا ناكرألا ةئيه يف عئاشلا نيعتلا اذه راثأ .نيبار

 دقل» :هتاركذم يف لاق .نيبارل ةفيلخ .فيلراب سيلو .هسفن وه نوكي نأ ضورفملا

 نأب يعدي ...ًايشحو ًالجر (لوكشإو نيبار) !Legal ةبسنلاب تنك ذإ .يتناكم تفسن

Liةوقب قحلا اذه قيطن نأ انيلع نأو سدقلا لكو سلبانو ليلخلا يف قحلا  

 .«شئاط ينطو روهتم» ....حالسلا



 00 يلزانتلا دعلا

 سيئر بتكم لخدو .ةلاقتسالاب .ينطولا بارطضالا اذه مضخ يف .نمزياو دده

 .ريباس ساحنب ةيلاملا ريزو عم ءادغلا alab ًاعطاقم هيمدقب ضرألا ًابراض ةرازولا

 اذ نم ؟ناياد يشوم عم كتقو عيضت اذامل .لوكشإ اي .رمدتت ةلودلا» :ًارجمزم لاقو

 ءارزو سيئر نوكتسو ...برحلا بسكن فوسو رمألا ردصأ ؟نولأ لاغيي ديري يذلا

 رجفناو .لوكشإ بتكم ىلع ًادمع اهب ىقلأو تايفتكلاو تاراشلا عزن مث ءارصنلا
 وخلا bya اهضاغ

 تناك AG ةطلسلا ةبعل يف طروتي مل يذلا يليئارسإلا روهمجلاب قلعتي اميف

 رفح ىلإ نوعراسي اهضرعو دالبلا لوط يف فالآلا ناك ذإ .ًاعيمج مهكلهتست ةنحملا

 تلوح .صاخ هجوب .سدقلا يفو .لمرلا سايكأ ءلمو G2 dU cling .قدانخلا

 تاراغلا ىلع ًايموي نوبردتي اوناكو .كلذل rely لبانقلا نم تاذالم ىلإ سرادملا

 ئراوط ةلمح تقلطأو .تايسكتلاو ةريبكلا باكرلا تالفاح عيمج تدشح .ةيوجلا

 فورظلا ىلإ رظنلاب .اونوكيل - نيحارجلا ىلإ لجاع بلط هّجَوَو .مدلاب عربتلل
 .رمحألا بيلصلا قيرط نع كلذو - «ةربخو .ًايبطو .ًايمسج دادعتسا ىلع .ةيساقلا

 ةلوؤسم ةصاخ ناجل تلكشو .جراخلا نم امزالبلا نم ةيفاضإ تادحو تبلط امك

 .ةهبجلا ىلإ نوعدتسي يذلا لامعلا ناكم ذخألو .ةيساسألا ةمعطألا عمج نع

 تاداضم تسدكو .ىفشم ريرس ١4٠٠١ نم رثكأ دعأو . ابروأ ىلإ لافطألا ءالجإلو

 لك تاعفد ىلع لصت نأ ًاعقوتم ناكو .ةماسلا تازاغلا اياحض ةجلاعمل مومسلا

 )٠١( .ربق ٠٠.٠٠١ يلاوح رفح امك .ةدحو 7٠١ اهنم

 معدلا كلذ تناك ةتيمملا تادادعتسالا هذه مضخ يف ةديحولا ةئيضملا ةطقنلا نإ

 ليئارسإ عيطتست ال دادعأب نوعوطتم قفدت .ملاعلا دوهي نم بصنملا فطاعتلاو

 لك تاعربتلا تقافو -دوهيلا ءاملعلاو ةرهملاو بابشلا مهنيب لضفي ناكو- مهباعيتسا

 تنشو .ندنلو .كرويوين يف ةيريهامج تارهاظم تجرخو .تاريدقتلاو تاؤبنتلا

 فرصت ةّرم لوألو» .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف «ئراوطلا قودنص» ىلإ JUI عمجل ةلمح

 .«ليئارسإ حلاصل دحاو لجرك ابروأ دوهي



vorةتس  pbiبرحلا نم  

 يف دوهيلا ميعز بتكو .«هلك يداصتقالاو يسايسلاو BUSY معدلا دشحو»

 بتكو .ريباس ىلإ (Edmond de Rothschild) دليشتور يددنومدإ نييسنرفلا

 ةروث» ىلإ ريشي ًاريرقت (Walter Eytan) ناتيإ رتلوو سیراب نم يليئارسإلا ريفسلا

 مهنإ ىتح .نيلحرملا لافطألا ءاويإو .مدلاب عربتلا يف نيبغارلا دوهيلا ىدل «ةلماش

 نم تاماهسإلاو تاعربتلا تدرو امك .ليئارسإ ىلإ لاملا عمجل ةينفلا مهلامعأ نوعيبي
 Cali نيرشعب صاخ هجوب ايناملأ تعربت نأ ردقلا ةيرخس نمو .كلذك دوهيلا ريغ

 )١١( .يكيرمأ زاغ عانق

 باوبأ ىلع دوهيلا نأبو .ةثراك مودقب ساسحإلا ففخت مل رهاظملا هذه لك نإو

 رافاد ةفيحص ررحم بئان (Hanna Zemer) رميزانح مجاهو .رخآ تسوكولوه

 يتلا ةلئاهلا تاباصإلاو ةيملاعلا ليئارسإ ةلزع فصوو «؟رظتنت اذام» :ًالئاق ةيمويلا

 Blut vet) ةيشيدبلا ةغللاب .«ءاملاك مدلا يرجيس» :هلوقب هتلاقم متتخاو . اهب لحتس

sich giessen vie vasser)نييار بتكو  Loudرجد 3 مايألا تئاك» :ةلاحلا ًافصاو دعب  

 دقل ....يبصعلا رتوتلا اهدوسي يتلا تارواشملاو تاعامتجالا ءبعب ةلقثم اهسفن

 انعضوو .تادحولا عضاوم انددحو .تارايخلاب انأبتتو .ًاراركتو ًارارم عضولا انميق

 يفالت ةيناكمإ يف ةعداخ لامآ ىرسأ نويسايسلا انتداق لظ نيح يف - ططخلا

 ليج ةدابإ نعو .ةيليئارسإلا ندملل عساو فصق نع ثيدح كانه ناك .«برح بوشن
 يلودلا دللا راطم يف ale ةطفاي نع ةيبعش ةتكن ترشتناو .دونجلا نم لماك

 (QV .رونلا Gals نأب دالبلا رداغي صخش رخآ حصنت

 ءانيس دودح ىلع ران قالطإ لدابت ىرج امدنع لصو دق ايؤرلا رفس نأ ودبيو
 تناك ةيرصم ةيرودل نييليئارسإلا نييلظملا نم نيمك بصن دق ناك ذإ .ةرم لوأل
 مث .ةزغ قرش بونج (611'86) يريثيب ستوبيك برق ةيليئارسإلا يضارألا ىلإ ةلخاد

 تلعشأو ةرواجملا (Nahal Oz) زوأ لاحانو يريئيب ىلع ةيعفدم فئاذق تقلطأ

 تاعاس مهعقاوم يف نيتباث اولظ نييلظملا نأ نم مغرلا ىلعو .ليصاحملا يف نارينلا

 لاسرإ يف .يلحملا ةقرفلا دئاق (Israel Tal) لت ليئارسإ لارنجلا ددرت دقف



 YOY يلزانتلا دعلا

 ناجح هنا ىلع كداحلا رم ابره ريك اني يمسك Si als كاك دا تارک

 ءاوجألا ةيرصملا غيم تارئاط تقرتخا امدنع هيلع هلالظب رخآ ثداح يقليل

 داقنلا ضعب صلختساو .يليئارسإلا عافدلا شيج عقاوم تعلطتساو ةيليئارسإلا

 يف تسينكلا ىلإ لوكشإ لاق ذإ .ةقثلا نوبسكيو .نوقلقي اوؤدب برعلا نأ نيللحملاو

 نمو .برحلا رطخب ًانوحشم ًاعضو رصانلا دبع لينولوكلا قلخ دقل» :ويام۹

 (YA) .«لئاه قيرح بشني نأ لمتحملا

 هتلحرب نيسحلا ماق امدنع هنم بوشنلا ىلإ برقأ لئاهلا قيرحلا كلذ نكي مل

 ةطيحم نآلا ةيبرعلا شويجلا لك» :ًالئاق هتدوع ىدل نيسحلا حرص ذإ .ةرهاقلا ىلإ
 ءنانبلو .نميلاو .ندرألاو ءايروسو .قارعلاو .ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا .ليئارسإب

 شيج نيب قرف الو .رخآو يبرع بعش نيب قرف ال ...تيوكلاو .نادوسلاو .رئازجلاو

 VA ىلإ ةفاضإ ةيولأ ةعبرأ بلطيل دادغب ىلإ شامخ لارنجلا راط «.رخآو يبرع

 (Hawher Hunter) رتنهرك وه ةرئاط نيرشعلاو عبرألاب قاحتلالل ةلتاقم ةرئاط

 ةبابد ١737و لجر 02.٠٠١ مضت- ًايندرأ ءاول رشع دحأ عم تاوقلا هذه لك .ةيندرألا

 نم ليئارسإ ددهتس (Patton) نوتابو (Centurion) نويروتنس زارط نم ةثيدح

 تاعفترم ىلعو .رحبلاو ةيبرغلا ةفضلا نيب لايمأ ةعست اهضرع غلبي ةطقن قيضأ
 تذخأ دق ةريثك ةيناديم عفادمو ةبابد ٠٠٠و يدنج Ores lige ناك نالوجلا

 عم قستن تناك تاوقلا هذه لك .ةيفارع تابابدب لاحلا يف ززعت فوسو .اهعقاوم

 :رصانلا دبع هامسأ امل ةزهاج عفدم ١٠١١و ةبابد ١٠15و يرصم يدنج ٠

 (A) .«ملاعلا ئجافت فوس يتلا ةيلمعلا»

 ةرازوب ظافتحالا يف لوكشإل لمأ لك تعطق ةيندرألا - ةيرصملا ةدهاعملا عيقوت نإ

 .ةيبونجلا ةقطنملا دئاق نوكيل ناياد بلطب لبق ةريخأ ةسئاي ةلواحم يفو .عافدلا

 رارقلاب كانه هربخأو (Gavish) شيفاغ .تايلمعلا ةفرغ ىلإ .نيبار ىعدتسا

 . دئاقلا بئان بصنم هيلع ًاضراع



YOAةتس  pliبرحلا نم  

 يف هب بيصأ داح حرج نم يفش دق .هجولا مراص ةينبلا يوق .شيفاغ ناك

 نم غلب نأ دعب نآلاو NAOT ماعلا يف تايلمع سيئر نيعف ALA ماعلا يف هقاس

 لمعي نيمرصنملا نيعوبسألا ىضق .ةبترلا لماكب ًالارنج حبصأ دق ٤١ Lele رمعلا

 .رصمل موتحملا مسحلا هنأ دقتعي ناك امل هلاجر دادعإل للم الو للك الب ًاداج

 عضب مدختسا» (يريع/ (Lasbon Aduma رمحألا ناسللا ةيلمع بجوميو

 - «حبشلا ةقرف «ليكشتل هومملا كبشلا نم تادراي ةدعو بيج تارايسو تابابد

 قرخلا ثدح ثيح .ةميسقلاو اليتنوك نيب ةقطنملا يف اهرشنو - 4£ ةقرفلا
 يلذاشلا لارنجلا ةوق تلقتنا ,ةليحلا هذهب ةعودخم ٠۹١١. ماعلا يف يليئارسإلا

 ةفشاك يطايتحالا اهعقوم ىلإ ةعبارلا ةقرفلا تلقتناو .بونجلا هاجتاب حفر نم
 ةحازإ يه نآلا ةأفاكملا تناكو .ةيليئارسإلا تابابدلل ةيلامشلا ءانيس تاعافد

 مدق .رارقلاب مزتلا يذلا نيبارب هلمأ باخو لوكشإ رقي Grete هنأ امبو .شيفاغ
 .«ةدحاو ةقيقد ىقبأ نل نكلو .ناياد ييحأ يننإ» :ًالئاق .هتلاقتسا شيفاغ

 فصن دوقأ نأ .يدنجك .دعتسم يننإ» :ةفاحصلل لاق ذإ .نييعتلل ًانعذم ناياد ادب

 بزحلا ناك .رخآ ناكم ىلإ هب عفدتل تعمتجا ةيسايسلا تارايتلا نكلو .«ةرزنجم
 ةدحولا ققحت مل اذإ ةموكحلا نم باحسنالل ًادعتسم (NRP) يموقلا ينيدلا

 .ناياد نود !Leal مامضنالا اتضفر (Gahal) لاحاغو (Rafi) يفار نكلو .ةينطولا

 -نابيإ لحم ناياد لحي نأ نولأ حرتقاو- عافدلل أريزو نولأ ديرت ريئام ادلوغ تناك
 ريص ناك نيح يف .دئاكملا ترمتسا اذكهو .ةكرحلا هذه ضفر يابام بزح نكلو

 بلاطت وينوي ۲ يف تبسلا موي ةيريهامج ةرهاظمب جورخلل ططخو دفني ةمألا

 .ةدحو ةموكحب

 الو ناياد ديرت تنأ .مهفأ ينعد» :اريباس يشوم ميياح .طخاسلا لوكشإ لأس

 هناميإ ءارزولا سلجم دقف دقل :باوجلا فرعي ناك لوكشإ نكلو «5برحلا ديرت
 معدي نغيب محانم لعج يذلا وه هسفنب ةقثلا ىلإ راقتفالا اذه .عافد ريزوك هتءافكب

 ءارزوق» .مالستسالا نع ليدب كانه دعي مل .برحلل هتضراعم مغر نويروغ نب



 ۲04 يلزانتلا دعلا

 امئادو- عراشلاو .تالارنجلا نم ديدعلاو .ًادج نوريثك تسنيك ءاضعأو .نوريثك

 ذنم» :ًالئاق فدراو ًابدان رويل لينولوكلا لاق امك .«ناياد نومعدي اوناك مهلك -عراشلا

 (Yo) .«هسفن وه لوكشإ يفيل دعي مل هتوم ىتح ةظحللا كلت

 .ًاريخأ «مسقأ (ناريزح) وينوي نم لوألا رهظ دعب نم فصنلاو ةعبارلا ةعاسلا يف

 .لوكشإ رارصإل ةباجتساف .ةلئاه هبصنم ىلع دويقلا تناك .بيبأ لت يف نيميلا ناياد

 ةيلمع ةيأ رقي الو ءارزولا سيئر ةقفاوم نودب موجه يأب أرمأ ردصي الأ ناياد قفاو

 ةيليئارسإ ندم فصقت مل ام ةيبرع ندم فصقت نأ الو .ةماعلا برحلا ةطخ فلاخت

 ملاع (Yigal yadin) نيداي لاغيب لوكشإ ىتأ .ناياد تاطلس حبك نم ديزللو .ًالوأ

 .عافدلا نوؤش يف ًاصاخ ًاراشتسم هنيعو .يناث ناكرأ سيئرو .زرابلا راثآلا

 (RehavamZeevi) :يفيثز مافاهير لاق .نييعتلا نأشب فقوملا جودزم .نيبار ناك

 .«قئاقحلا لبقي فيك فرعي هنكلو .نييعتلل ًاسمحتم نيبار مكي مل»

 ,ناياد عم برحلا ضوخ نأ فرتعاو .ةمألا تايونعم عفرل ناياد ماهسإ ظرق دقف

 كلت جئاتن ةيؤر نع هزجع ببسب نكلو .عافد ريزوك .لوكشإ عم اهضوخ نم لضفأ

 .«اهتيلوؤسمو اهئبع يف كراشي نا دارأ .برحلا

 هلأس هسفن نيبار ةعمس ةيركسعلا هتعمس تقاف يذلا ديدجلا هلوؤسم هئاقل ىدلو

 ais اياد ةناجا ةا يلا رومألا يف يتيلووسم لفل سم تنا لهم اا
 دئاق (Makwell Taylor) روليات ليوسكام لارنجلا ناك امك ناكرألا سيئر مرتحيس

 عافدلا ريزو عبات ءاذهبو .ةكرتشملا ناكرألا ةئيه مرتحي مانتيف يف ةيكيرمألا تاوقلا

 مهنم بلط نأب تالارنجلا ىلإ ةناهإ كانه هجويل .تايلمعلا ةفرغ ىلإ هقيرط ديدجلا

 (V9) .«يتطخ يدلف .ةطخ مكيدل ناك نإ - مكتطخ ىلع ينوعلطأ» :ةظاظفب

 ةرافسلا يف ءاسملا كلذ رخآ يف (AharaleYarih) فيراي ليراهأ فقوت

 glia (Michael Hadow)„ ليثاخيم ريفسلا عم ليوطل هليل «برشيل» ةيناطيربلا

 ,سورلا نم هفوخ ببسب رارق ذاختا نع زجاع لوكشإ نأ فيراي ىكش .هباخنأ يفو

 .(ةعورملا ةئيطخلا) عومسلا ةمالمو



v1.ةتس  aliبرحلا نم  

 ىلع نطنشاو يف هتاثحابم يف زكرو .رماوألا ىصع دق نابيإ نأ نم ىكشو

 ليئارسإ ةيلوؤسم تلمح نأ ةجيتنلا تناكف .ليئارسإ نمأ ىلع سيلو .راصحلا
 يف زوفيو .تاهبج ثالث ىلع براحيس يذلاو -رورغملا ينانألا هيركلا- ناياد ىلإ

 ليئارسإ نوؤش يف ريبخلا .واداه ناك .ةفيخم رئاسخب نكلو .نيموي يف .برحلا

 بقاري ناك Lobe .نيرشعلا نرقلا تاينيسمخ علطم ذنم طسوألا قرشلاو

 نأ دقتعب نكي ملو .«ناذرج رحج بقاري ريغص ديص بلكك» ناريت يف عضولا

 ىلإ نيح نم ًافوخ دعترت اهلعجل ليئارسإل عفدت اهنإ» :لوقي بتك .ةيمتح برحلا

 Ob هنأمطو .هجعزي وأ هقلقي ام دجوي ال هنأ «ريغصلا فيرايل» دكأو «نيح

 هنم بلطو .«ةعاس A£ متهت ال .نيتعاس براحت ليئارسإ عدي نل يلودلا عمتجملا»

 (YY) .ةدحتملا تايالولاب قثي نأ

 لوخد ىدل .لاح ةيأ ىلع .ليئارسإ يف ًاضقانتم ىدص واداه ةحيصنل ناك
 نكمم دهج لك لذبب دعي نأ نوسنوج داك ام ذإ .ًامسح رثكألا ثلاثلا اهعوبسأ ةمزألا

 تيبلاف .كلذ نع عجارت ىتح-ليئارسإ نع ىلختي ال هنأو قئاضملا حتف ةداعإل

 تناك .ليئارسإ نم ةمدقملا حالسلا تابلطل ةباجتسالا ريخأت يف رمتسا ضيبألا

 .ةثافن كوه ياكس ةرئاط Vig .نوتاب ةبابد ١٠٠و .كوه خوراص ٠٠١ نمضتت ةمئاقلا

 وتسور نيج عمس .ةيكيرمألا تاوقلا عم طابترا طباض نييعت لمشتل رثكأ تعستا لب

(Gene Rostow)نامراه  Harman)نل .برحلا تبشن اذإ» :ًالئاق وكشي (واداه  

 لاصتالل ةليسو الو .تارئاطلا زييمتل ةرفيش الو ds لصتن فتاه مقر انيدل نوكي

 .«سداسلا لوطسألاب

 ةطاسوب متي بقنلاو ءانيس يف تاوقلل لدابتم ضيفختب ًايليئارسإ ًاحارتقا نأ امك
 .ةبغار ةيكيرمألا ةرادإلا تناك ذإ .كلذك لمهأ دق .يتايفوسلا داحتالاو ةدحتملا تايالولا

 .نييليئارسإلا تربخأ امك -رصم ىلع ًايداصتقا ًاطغض سرامت نأ .بلاغلا يف

Niue jaeمباح لمع ىلإ: راغ فا  Spitىلع  Ales Ulin, Slay!ىلإ  
 حتف ةداعإل تاءارجإلا لك ذاختا يف هدعو» نأب هايإ ًاركذم اهيف هل لاق .نوسنوج
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 ليئارسإ نأب لوكشإ هرذحو .برحلا حلاصل توصت الأ ةموكحلا لعج دق «قئاضملا
 يقطنملا ساسألل ةرقتفم سفنلا طبضب حئاصنلا اهيف حبصت ةطقن نم برتقت» تناك

 عضولا ةداعإ لجأ نم لمعلا ىلع تناثوي رابجإ وه ديحولا راسملا ناكو ..يقالخألاو
 -ةيكيرمأ طابترا ةنجل ىلع ةقفاوملا ىلعو .ءانيس يف هيلع ناك ام ىلإ نهارلا
 هتلاسر لوكشإ متتخاو .نيعوبسأ وأ عوبسأ نوضغ يف .ةلفاقلا لاسرإو .ةيليئارسإ

 مل ةلاسرلا نكلو .اهخيرات يف مايأ بعصأ يف رمت تناك ليئارسإ نأ ىلع ديكاتلاب
 لب «تاءارجإلا عيمج» لاق هنأ نوسنوج ركنأ لب .اكيرمأ فقوم يف رييغت يأ ثدحت

 كلت حضوي نأ وتسور تلوو نم بلطو .«ةيروتسدلا هتاطلس نمض ءارجإ لك» :لاق

 gat .(YT) ىلع نيليئارسإلل ًامامت ةطقنلا

 يف Glades انآ له» :يلاتلا وحنلا ىلع (Ephraim Evron) نورفيإ ميارفإ باوج ناك

 فرعت كنإ» :ضومغب وتسور هباجأف «5تلعف امك .ًايصخش سيئرلا ميمصت مييقت
 لاقف «.كب صاخلا كمييقت كل نوكي نأ قحلا كلو .ليوط نمز ذنم نوسنوج سيئرلا
 نورفيإ عفدنا .«لجرلا كلذ ىلع ريثكلا ءيشلا فقوتي» :هينيع يف قرقرتي عمدلاو
 لاق امك» سدقلا هجو ىلع ةعفصك :ةصالخ تناكف .تاثداحملا لوح هريرقت لسريل

 بناج نم لمع يأ عقوتن نأ نكمي ال :ةيقربلا مهف ءوسل ليبس كانه نكي مل .«نيبار
 .اهساسحإو ريعبلا رهظ تمصق يتلا ةشقلا رهظم اهل ناك ...ةدحتملا تايالولا

 لو Aad ةمرأ اهنإ :ليئاوسإو Basel! GLY gl نب اشنت'ئرخأ ةمزا انه تتاكو

 يلاوح» :لمأت دعب نورفيإ باجأ «؟نآلا ليئارسإ رظتنتس مك» :نورفيإل وتسور لاؤس

 تايلمعلا تدعاصت اذإ» :هلوقب رصقأ ةرتفب أبنت دقف ربراب ريفسلا امأ .«مايأ ةرشع

 .ةياهنلا يف برحلل رطضتس ليئارسإ نإف .ةزغ عاطق وأ ءانيس نم ىربكلا ةيباهرإلا

 كانه نكت مل اذإو .ًامامت رصانلا دبع ءاهنإ نوعيطتسي مهنأب نويليئارسإلا رعشي

 مدص دق لوكشإ نأ عمو .«برحلا نوضوخيس agile باهرإلا فقول ىرخأ ةليسو

 (Meir تيمأ ريئام لسري فوس .دحاو ريخأ age لذب يف Lely ناك .نورفيإ ريرقتب

(Amitةيكيرمألا ةرادإلا تناك اذإ ام ديكأت يف نابيإ لشف ثيح حجنيل نطنشاو ىلإ  



 عيطتست له .كلذ ريغ رمألا ناك اذإو .ليئارسإ بناج ىلإ فقت نأ Lis يونت

 Lasag .(£Y) فرصتلا ليئارسإ

 :نكمم دهج لك

 تاطابحإ جاتن هنأب نييكيرمألا دنع یری ناك .دهع نع ًاعجارت نيليثارسإلل ادب ام

 دق ًادعو نأ يف ًاحضاو رواهنزيإ ناك يتلا ةظحللا ذنم» :ورتس تلوو لاق .ةجعزم

abe’فقوم ىنبت ىلإ اعد دقل .«قئاضملا حتف ديعيس هنأب كش نوسنوج رواسي مل  
 ملو «يسايقلا مقرلا» تزواجت دق اهتسايس نأ نوسنوج ًارذحم ةمزألا نأشب يوق
 ذإ .ءادأك تابقع طسوألا قرشلا عم هلماعت يف هجاو .سيئرلا نكلو . ًايفاك ًالمع نكت

 CIAJ يفو .ةيعافدلا ةسسؤملا يف تدمجت دق (قراوزلا قابس) اتاغير ةطخ تناك

 تايالولل تناك اذإ ام يف اهرواسي كشلا ذخأ يتلا ةكرتشملا ناكرألا ةئيه يفو

 قرشلل ةبقارم ةعومجم هترجأ ليلحت يف ءاج .اهقيبطتل ةيفاك تاوق ةدحتملا

 .طقف يلاحلا هراسم يف رصانلا دبع يقبي نأ نكمي ةوقلاب ديدهتلا» نأ طسوألا

 امع رليو لارنجلا لتاب لأس امدنع .«هدنع عمطلاو رورغلا ةراثإ ىلإ ءوجللا نم دبالو

 خرص .ناريت ىلإ تلسرأ ةيكيرمأ ةيبرح ةنيفس ىلع رانلا تقلطأ ام اذإ هثودح نكمي

 .«كولاب برحلا ينعي كلذ» :ًالئاق .ةلواطلا ىلع هتضبقب برضو ههجو يف

 اهراثأ يتلا تاضراعملا عم ةنراقملاب ةتهاب اتاغير ةطخل ةيركسعلا ةضراعملا تدب

 -يرفمهو ارامنكامو كسار- ضيبألا تيبلا نم رابك نولوؤسم عفر امدنع سرغنوكلا

 (Hil) ليه ىلإ مهتيضقف

 كلذ يف امب بسانملا لمعلا ذاختا» سيئرلا لوخي كرتشم رارق ةدوسمب اوؤاجو
 (رورملا ةيرح قح) قحلا اذه ةاعارم نيمأتل ةحلسملا ةدحتملا تايالولا تاوق مادختسا

 ةيجراخلا تاقالعلا ةنجل نإ .كلذب سرفنوكلا رثأتي مل .«ىرخألا لودلا عم قيسنتلاب

 يأ ديت مل «Tonkin Gulfitis» كسار هامسأ ام اهءاس يتلا خويشلا سلجم يف

 (-Mike Mans دليفسنام كيام خويشلا سلجم ءاضعأ ناكف . اتاغير ةطخ عم فطاعت
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(Albert Gore) روغ تريلأو (William J Fulbright) تياربلوف .ج مايلوو (field 

 هجوب نيددشتم  Vy Goldةلكشم نأو .ةيناث ةيمانتيف برح ىلإ ةمألا ةرادإلا دوقت

 نيديؤملا خويشلا ىتح .ةدحتملا ممألا راطإ نمض لحت نأ بجي طسوألا قرشلا

 شيفاج بوقعيو يدينك تربور- ليئارسإل  -(Jacob Javits)نأشب تاظفحت نع ريع

 كسار بتك .سرفغنوكلا ءاضعأ نم نيعست يلاوح ةشقانم دعبو .ةلفاقلا ةركف

 ءاضعأ نم مانتيف مئامح لوحت لامتحا هنأ نيح يف» :سيئرلا ىلإ .نيطّبثُلا ارامنكامو
 حيحص .(نييليئارسإ) روقص ىلإ نولوحتي سرفنوكلا  Siلوصحلل لذبي ًادهج كانه

(Y0) ساق عازن ىلإ لوحتي نأ رطخ ىلإ ضرعتي سرغنوكلا نم ىنعم يذ لح ىلع». 

 امأ .اتاغير يتلكشم نم ةدحاو ةلكشم سرفنوكلا ةقفاوم ىلع لوصحلا دعيو

 .ةطخلا هذه ىلإ مامضنالل ىرخأ لود ةقفاوم ىلع لوصحلا يهف ىرخألا ةلكشملا

 يتلا ةرشع ينامثلا لودلا نم .لقألا ىلع .ةلود ةرشع عبرأ نأ ضرتفي نوسنوج ناك

 نالسيأ يه طقف لود عبرأ نكلو .ةردابملا ىلإ مضنتس ةركفلا اهيلع تضرع

(Iceland)دناليزوين  (New Zealand)ايلارتساو  (Australia)ةضفخنملا دالبلاو  

(Netherlands)ىلع قفاوي ملو .ناريت يف رورملا ةيرح معدي ًاحيرصت عقوت فوس  

 دقف ليزاربلاو ايناملأو ايلاطيإ امأ .نييدنلوهلاو نييلارتسألا ىوس نفس لاسرإ

 رصت تلازام اسنرفو .يركسع لمع يأب .ًاضماغ ناك امهم .مازتلالا نع تمجحأ

 ةيرحب ةلود اهنأ نيتنجرألا تفن نيح يف .ىربكلا لودلل ةيعابر ةمق دقع ىلع

 ذاختا نوعيطتسي ال مهنإ» :نولوقي يكيرمأ يسامولبد ىلإ نويكيجلبلا بتكو . ًاساسأ
 .اتاغير ةطخ ةاعر ىدحإ ادنك تناكف ىربكلا لمألا ةبيخ Lei .«نأشلا اذهب رارق

 تاوق يف ةدوجوملا اهتبيتك ترمأ ذإ- ادنك دض ةفينع ةيبرع ةكرح نم ًافوخف
 ةاباحمب اهماهتا ببسب ةعاس نيعبرأو نامث لالخ ءانيس رداغت نأ ةيلودلا ئراوطلا

 تاوق عيضوتو ةندهلا ةيقافتا ءايحإ حلاصل ةلفاقلا ةركف نع ادنك تلخت -ليئارسإ

 .ليئارسإ يف ةيلودلا ئراوطلا



ritةتس  phiبرحلا نم  

 نولوقيو .ةيلوؤسملا لمحت نويبروألاو نويدنكلا ديري ال» :هتايموي يف سيئرلا بتك

 دبع ديدهت ناك دقل .«روفلا ىلع طسوألا قرشلا اولخدي نلو .مهتلكشم تسيل اهنإ

 طفنلا قفدت قيلعتبو راصحلا رسك لواحت ةنيفس ةيأ ىلع رانلا قالطإب رصانلا

 اهب ثعب ةركذم يفو .صاخ هجوب ًافيخم .ةنيفسلا كلت نوكلمي نم ىلإ يبرعلا
 لاسرإب ةدحتملا تايالولا مايق لامتحا راثأ وتسور تلوو ىلإ (Saunders) زردنوس

 (؟1) .دحأ اهعبتي نأ نود اهدحو ةلفاق

 امبر» :هلوقب مظاعتت هكوكش تذخأ يذلا LBJ عيجشت نوسليو ءارزولا سيئر لواح

 وأ .دقتعأ ام ىلع .مهفي نل اندنع ماعلا يأرلا نكلو .حجنن الأ لمتحملا نمو «حجنن ال

 -ولكنألا فلاحتلا نإ» .انلواح اننأب هعانقإ عطتسن مل اذإ كلذ دعب هلعفنس ام معدي

 ذإ ةيلاحلا ةمزألا ءاثأ كسامت دق ۱۹١١ ماعلا برح لالخ قزمتي ناك يذلا يكيرمأ

 ةقالعلا كلت تأدب نكلو «اتاغير» ةركف يف يأرلا ايناطيربو ةدحتملا تايالولا تمساقت

ISLSسلجمل تّدعأ ةيسايس ةقرو تعدا .يلودلاو يلحملا ماعلا يأرلا طغض تحت  

 -ولكنأ لمع هنأ ىلع مهفي فوس (قئاضملا نأشب) يلودلا لمعلا نأ» يناطيربلا ءارزولا

 Mula رثكأ اميرو .ناتلود وأ ةيبروأ ةلود لاوحألا نسحأ يف همعدت .ركنتم يكيرمأ

 :ىلع ءارزولا سلجم تاجاتنتسا تقفاوو .«ملاعلا ةيقب ةوادع بسكيس هنكلو

 ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا ًاصوصخو .ةيبرعلا لودلا ىدل ةيركسعلا ةعزنلا لثمت»

 اهل دبالو .ليئارسإ حلاص ريغل طسوألا قرشلا يف ىوقلا نازيم يف Letts ًاريغت

 ةبقعلا جيلخ قوقح مارتحا ضرفن نأ هيف كوكشملا نمف ...هلوبق نم ةيبرغلا ىوقللو

 قح ةداعتسا تسيلو . ةليوط ةدم لالخ سيوسلا ةانق يف اهديكأت يف انلشف يتلا

 .«ةيناطيربلا حلاصملل يرهوج رمأب ةبقعلا جيلخ قئاضم يف ءيربلا رورملا

 اهاسع اهب كسمتت اهنكلو .اتاغير ةطخب قلعتي اميف ًانيل دادزت ايناطيرب تناك
 .ةيرصملا ةرطيسلا تحت قئاضملا يف عضوت ةيزمر ةدحتم ممأ ةوق دوجو ديعتست

 لذبتو .طفنلا ادع ام ليئارسإ ىلإ ةبهاذلا ةيجيتارتسالا تانحشلا لك زجحتو

 ةهجاوم يف ملاعلا طيروتو برح ضوخ نع ليئارسإ عدرل هسفن تقولا يف ادوهج
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 ةلفاقلا ريوصت اكيرمأ تالواحم نم جعزنملا نوسليو أدب دقل .ىمظعلا ىوقلا نيب

 كشي .ةيملاعلا حلاصملاب سيلو ةيليئارسإلا حلاصملاب اهنرقو» ةيناطيرب ةردابم اهنأب
obىلع عيقوتلا ءارزولا سيئر ضفر .هنع نلعأ امم رثكأ نابيإ دعو دق نوسنوج  

 (VV) .كرتشم يرحب طيطخت يف ايناطيرب طارخنا دّيقو نالعإلا

 ريراقت تعمج .سرفنوكلا كوكش ةراثإ ةيشخ .يرحبلا طيطختلا رمتسا .كلذ عمو
 تاريدقت تيرجأو .ةينوناقلا ةيقبئزلا ناريت هايم يف اكيرمأ عضو صحفت تاساردو

 ةلمعلاب نويلب - اتاغير ةطخ قيبطت نع مجنت نأ نكمي يتلا ةلمتحملا رارضألل

 ةنيفسب أدبت ثيحب .ةيلمعلل لودج عضو .لاملا سأر تادوجومب نبيالبو .ةيبنجألا

 نفسلا نم ددع اهعبتي .ةيجيتارتسا ريغ ةنحش لمحتو ًايبنجأ Lale عفرت ةيليئارسإ
 ناترمدم موقت .قئاضملا يف نفسلا هذه نم يأ تقيعأ ام اذإف .أطفن لمحت ةلثامملا

 وهو-ةبيتكلا هذه تمجوه ام اذإو .راصحلا يدحتب ةيكيتكت ةدايف ةنيفسو ناتيكيرمأ

 يف ةزكرمتم ةيركسع ةوق موقت- نييركسعلا نيططخملا يأر بسح دراو ريغ لامتحا

 -يرحب لازنإب موقت رمألا مزل اذإو .«ةيوجلا ودعلا تاردق دييحتب» .طسوتملا رحبلا

 ضغب .ليئارسإ ىلإ مدقت رصمو ليئارسإ نيب برحلا تبشن ام اذإ .ًاريخأو .يرب
 (YA) .ةريخذلاو ةيناسنإلا تادعاسملاو ماعطلا لمشت تانوعم .لاتقلا أدب نمع رظنلا

 نم سماخلا يف اتاغير ةطخب قلعتملا ئراوطلا طيطخت زجني نأ ضورفملا نم ناك
 تقو وهو - رثكأ وأ ًارهش قرغتسي امبر ةيلمعلا يف ءدبلا نأ مغر (ناريزح) وينوي

 مهمايق اورخؤي نل نييليئارسإلا نأب ضارتفالا ببسبو .نوسنوج ىدل رفاوتم ريغ

 ناكرألا ةئيه تأدب .لوكشإ ةلاسر يف نيروكذملا نيعوبسألا نم رثكأ يركسع لمعب

 تقحتلاو .طسوتملا رحبلا قرش ىلإ ةنيفس10 يلاوح لاسرإب ةيكيرمألا ةكرتشملا

 سيوسلا ةانف حاجنب تربع يتلاو مانتيف نم ةدئاعلا (Intrepid) ديبرتنإ ةنيفس

 لوطسألا نم (Stratoga) اغوتارتسو yi (America) تارئاطلا يتلماح اهيتخأب

 ثيحب- ديعسروب نع Mae (YE) هرطق فصن سوق جراخ لوطسألا يقبو .سداسلا

 (79).هتايرض ىدم نمض نكلو .نييرصملا ريثتسي ال



 برحلا نم مايأ ةتس فلا

 يتلا «Ussliberty» ةماعلا ةدعاسملا ةينفلا ثوحبلا ةنيفس جاردإ مدع مغر

 تقلت اهنأ الإ نفسلا هذه ةمئاق يف ًالجر YAE لمحتو Lord 00£ اهلوط غلبي

 نم مغرلا ىلعو .اينابسإ يف (15018)اتور ىلإ جاعلا لحاس نم راحبإلاب تاميلعت

 ةدوزم تناك دقف ٠١. رايع ةشاشر عفادمب الإ ةحلسم نكت مل ةنيفسلا نأ

 ءاضعأ نم ًاددع اهمقاط مضيو .ةينقتلا ةيلاع ريفشت كفو تصنت ةزهجأب

 اهمسا سّسجت ةنيفس (Liberty) يتربيل ةنيفسلا تناك .ةيرحبلا نمألا ةعومجم

 دعص .اتور يف .يموقلا نمألا ةلاكو ةرمإب لمعتو (Rockstar) رتسكور يزمرلا

 ءاربخ ةثالث ىلإ اومضنا ثيح .ةيبرعلا ةيرحبلا ةئيهلا نم نيمجرتم ةثالث اهيلإ

 (ناريزح) وينوي نم يناثلا يف تعلقأ تاحالصإلا ضعب ءارجإ دعبو .سور

 تاهيجوت alin ىتح اتور يف ءاقبلاب يكيرمألا لوطسألا ةدايق رماوأ ةزواجتم

 ةيرودلا رودب كانه موقتل طسوألا قرشلا ىلإ اهتعرس ىصقأب ةرحبم .«ىرخأ

 (+T) .ةيليئارسإلا و ةيرصملا ةيميلقإلا هايملا جراخ

 (William لغانوغ كام.ل مايليو اهدئاقل ىتح ةفورعم ةيقيقحلا اهتمهم نكت مل

.(L-Me Gonagleيتلا  Lasyنيراشتسملاو ةيرصملا تاوقلا تاكرحت عبتت تناك  

 .ءانيس يف تايفوسلا

 ىلإ ءوجللا نم مازتلالا كلذ هعتمي مل كلذ عمو .اتاغير ةطخب ًامزتلم نوسنوج ناك
 لودلاو سرغنوكلا ةضراعم نع رايخلا اذه ىلإ ةجاحلا تمجن .ةيسامولبد لئادب
 نييكيرمألا نييسامولبدلا نع تردص يتلا ةيوادوسلا تاؤبنتلا نعو ةطخلل ةيرحبلا

 .طسوألا قرشلا يف

elرتروب ريفسلا ريرقت يف  (Porter)ملاعلا يف دحأ نم ام نأ توريب يف  

 تايالولا متهتس له :نولءاستي ذإ- قئاضملا ةيضق يه ةيضقلا نأب نمؤي يبرعلا

 عوقولا نم رذحو -5يندرألا ةبقعلا ءانيمب قلعتت ةلأسملا تناك ول لكشلا اذهب ةدحتملا

 يف انيدل» :لوقي قشمد نم (Hugh Smythe) ثيمس ويه بتكو .تايفوسلا خف يف

 ةميف ةدحتملا تايالولا دنع اهتميف .ةايحلل ةلباق ريغ انل ةليمع ةلود .ليئارسإ .نازيملا



 rv يلزانتلا دعلا

Arableحلاصملا نم ةلماكتم ةسلس نازيملا نم ىرخألا ةفلكلا يف اهلباقمو  

 «.ةيبرعلا دالبلا يف ةلثمتملا ةيويحلا ةيداصتقالا / ةيراجتلاو ةيسايسلاو ةيجيتارتسإلا

 YL ةيموقلا ةينمألا تابلطتملاب ًادهشتسم .ةدحتملا تايالولا نامع يف زنريب حصنو

 ناودعلاب ليئارسإ مايق لاح يف هنإ» :ًالئاق حضوأو .«ليئارسإ هاجت اهتامازتلاب يفت

 اذه رمدي فوسو .كلذ لعف ىلع اهعجشن مل Lists برعلا عانقإ عيطتسن نل اننإف

 .«ةمداق تاونسل ...طسوألا قرشلاو ايقيرفإ لامش يف انحلاصم عيمج

 ام ليئارسإب لعف دق رصانلا دبع نأب ةرهاقلا نم (Nolte) تلون رّكذ ًاريخأو

 تسيل ةدحتملا تايالولا نأو -ةدحاوب ةدحاو-907١ ماعلا يف رصمب ليئارسإ هتلعف

 فوس نييرصملا نأ نم رذح مث .«ةوقلاب تميقأ يتلا - ةيدوهيلا ةلودلا ذاقنإب ةمزلم

 ةيبرعلا ةيروهمجلا ob انعنقي ام كانه سيل» :ًالئاق .ةفاقلا ىلع رانلا نوقلطي

 ًايركسع هجاوت -«نل» ةملك رركو»- نل LAS ًامعد تايفوسلا اهمعدي يتلا ةدحتملا

 (TY) .«ةوقلاب .رورملا ةيرح ضرف لواحت ىرخأ ةوق وأ ةنيفس ةيأ
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 .(ليئارسإ

 بى (!z لوكشإ وجو (راسيلا ىلإ 3 ںوسد اة ¢

 ىنعمل ليئارسإ) ضيمحل وه ةقيدص ليئا يقيقحلا ىنغملا

 .(ةملكلل

 و رصان ) .تافرعو (مارهألا



 :ججبتم IAS :ناياد يشوم

 ءاربوأ يف ىلوألا ةينغملاءرمآتم

 . قيمع باجعإ عضومو

 يفحصلا بتكملا :نيهوك زتيرف)

 .(ليئارسإ ةموكحل

 .(ليئارسإ ةموكحل يفحصلا بتكملا) .نمزياو :نيبار «فيلراب :نيميلا ىلإ راسيلا نم



 .(ليئارسإ ةموكحل يفحضصلا بتكملا piles يشوم) (Yoffe) يفوي :نغيب :نوراش :نيميلآ ىلإ ناسيا نم

 «5مهب رمي يليئارسإلا ملعلا ةطاسبب دهاشت نأ انتاوق عيطتست فيك» :رماع لأس :ناريت قئاضم -
 ليئارسإ ةموكحل يفحضلا بتكملا



yyyبرحلا نم مايأ ةتس  

 «برحلا حيرتس اننأب يتالارنج يل لوقي» :تناتوي ربخي نيميلا ىلإ رصانلا دبع

 (سربدييتيشوسالا) eg لوقت اذامف
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 ىلإ) نوسنوج عم ضيبألا تيبلا يف (طسولا يف) نابيإ نل»:(نيميلا یل

 نب لالط نب نيسحلا ؛نيميلا ىلإ

 ناميلس) .ندرألا كلم «هللادبع

 .(قوزرم

 .(ليئارسإ ةموكحل يفحصلا بتكملا) شيفاغ :لت :نولأ :لوكشإ :نميلا ىلإ راسيلا نم



 فمنذ

 .(ليئارسإ .فيراعم)

 ريرسلا يف لوكشإ قحسي رصان

 .(ليثارسإ .فيراعم)

 «..ال .معن ..ال .معن» :ًالتاق ةرهزلا تالتب عزني لوكشإ

 .(ليئارسإ .فيراعم)



 .(ايروس .يبرعلا يدنجلا) .بيبأ لت ماطح يف ةيليتارسإ مجامج-
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 ae برحلا نم مايأ ةتس ۲۷۹

 (سمش تاراظن سبلي) ناميلس يقدص يرصملا ةرازولا سيئر :ةيبرعلا ةدحولا

 يناديوسو ؛نمألا سيئر «يدنجلا (راسيلا ىلإ نيميلا نم) يروسلا دفولا يحي

 .ةيجراخلا ريزو :سوخامو ؛ءارزولا سيئر :نيعزو ؛ناكرألا سيئر

 (شتيفونيبار امايتإ روسفربلا نم نذإب)

 .(رصم (cal ol .رصانو (راسيلا ىلإ) رماع :ءادلأ ءادعأ :ءافدصألا ريخ



 wy ىلزانتلا دعلا

 توريب يف اكيرمأ يترافس يف تاريجفت اهتدكأ يتلا -تاريذحتلا هذهل ناك

 Lisá يضملا» ىلع ًاممصم لازام هنأ نم مغرلا ىلعو .كسار ىلع يوق رثأ -ةدجو

 دقف .اهيلع بترتملا نمثلا نأشب مهو لك هيدل لاز دقف ,Glan ةطخ يف «هتوق لكب

 نيليئارسإلل نيبن مل Lon :ًالئاق (Harmel) لمراه .اكيجلب ةيجراخ ريزو ىلإ رسأ
 .ةحوتفم قئاضملا ءاقبإل ةوقلا مادختسال ةلأسملل ريخألا ليلحتلا يف نودعتسم اننأ

 اذإ .ىرخأ ةهج نمو .مهيديأب نوناقلا ذخأ نع عانتمالاب مهعانقإ ىلع ردقن نل اننإف

 لح نع ثحبلا يف انتنورم دقفن نل اننإف ةقيرطلا هذهبو نآلا كلذب انسفنأ انمزلأ ام

 .«رصان عم ةرشابم ةيركسع ةهجاوم يف انعضي كلذ نإ لب .بسحف يملس

 رارقل ًاديؤم نمألا سلجم يف ةيسامولبدلا هدوهج كسار فعاض .كلذل ةجيتنو

 لح نع تحبلاو تناتوي اهحرط يتلا يثادعلا كولسلا فاقيإ ةركف معدب يكرامناد

 ًامدقت ققح هنأ هل ادبو .ةردابملا هذهل دييأتلا دشحل ًادهاج غريبدلوغ لمعو .يملس

 ءايحإ ىلإ وعدتو يليئارسإلا ناودعلاب ددنت يتلا اهتدوسم رصم تملس امدنع

 مهافت ىلإ لصوتلا يف نمكت يباجيإ قارتخا قيقحتل ةديحولا ةصرفلاو .ةندهلا
 نع Uja ةروضنو ًايضصخش (Federnko) وكنيريديف ربع .تايفوسلا عم ينمض

 رحبلا يف ةدوجوملا ةيتايفوسلا نفسلا تناك .ةيناودعلا لامعألا عنم يف همامتها

 مجاهي ًايساق همالك لظ كلذ عمو .لاق امك .(يركسع ضرعب) موقت طسوتلملا

 مهسفنأ مه مهنأ نيح يف راصحلا ضرف يف رصم قحل مهركنتل نييكيرمألا

 (YY) .«مدلاب ماتنيف نوقرفي»و ابوك ىلع راصحلا نوضرفي

 تهجوتو وكنيريديف .ةدحتملا ممألا يف اهلمأ ةبيخ ىدل .ةيكيرمألا ةرادإلا تزواجت

 سيئرلا امهنم ىلوألا لسرأ .ناتلاسر تدكأف .نيلمركلا يف هئاسؤر ىلإ ةرشابم

 ةحلصملا نمكت .وكيمورغ ىلإ كسار ةيناثلا لسرأو .نجيسوك سيئرلا ىلإ نوسنوج

 اتعضو امهنكلو .برح بوشن بنجتو رورملا ةيرح نيمأت يف نيدلبلا نيب ةكرتشملا

 يملاعلا ملسلا ضيرعتو قئاضملا ىلع راصحلا ضرف يف رصانلا دبع ىلع موللا

 ليئارسإ ديدهت ناكف .«ةرزجلاو ةاصعلا» ةسايس نويكيرمألا مدختسا .رطاخملل



YYAبرحلا نم مايأ ةتس  

 ...عجارتت فوس ليئارسإ نأ نظن Yo :اولاق ذإ :اصعلا يه ةيقابتسا ةبرضب مايقلاب

 فقو نأشب قافتا دقع :يهو مهترزج اومدق مث .«كلذ اهنم بلطن نأ يغبني الو

 يف وأ كرويوين يف امإ ىمظعلا ىوقلل ةمق رمتؤم هعبتي .ةيناودعلا لامعألا

 ىلع anes هذه دابه للف ابا رطتني SS نيب ا تلا ناک Oh) وكن وف

 نلو .«ةئيضم يه امم رثكأ ةراح اهنأب» تفصو ةسلج دعب هتاعامتجا نمألا سلجم

 .(ناريزح) وينوي نم سماخلا يف نينثإلا موي .ةعاس tA دعب الإ عامتجالا ىلإ دوعي

 يهف ةيساق تايفوسلا عمو ةدحتملا ممألا يف ةيسامولبدلا تاعباتملا تناك امهمو

 نكمي ذإ .امهيسفن نيمصخلا عم ةرشابملا تاثحابملا عم ةنراقملاب ةميقلا ةدودحم

 يف ةلواحم لوأ ترجف .رصم عم ةرشابم تاونق حتف ةداعإب ربكأ بساكم قيقحت

 (Charles Yost) تسوي زلراشت اهب ماق (ناميزح) وينوي نم لوألا يف هاجتالا اذه

 تلون ةدعاسمل ةرهاقلا لصو يذلا i TES طسوألا قرشلا نوؤش ريبخ

(Nolte)ىلع فاو يذلا نانو هوم ةمكدقلا فرغم عم دانا تربوي رشا  

 .هتيب يف هئاقل

 ريغ ةديدش ةرارمو ةشايج ةفطاعب» ةقيقد نيعست نم رثكأ ةيجراخلا ريزو ملكت

 ًادييأت ليئارسإل ةديؤملا) ةدحتملا تايالولا ةسايس ةوسقب ًابجاش .«هنع نيفولأم

 نيينيطسلفلا نيئجالل ةنياهصلا ةلماعمو» اهسفن ليئارسإ ًابجاشو (ريظنلا عطقنم

 .«ًادبأ ةيح ةيضقلا لعجي يذلا رمألا .سرادملا يف لفط لكل ردت يتلا

 نع عجارتلاب ههجو ءام دقفي نأ عيطتسي ال رصانلا دبع نإ :ًالئاق حضوأو

 هتالارنج نأ نم مغرلا ىلعو .راصحلا رسك لواحي نم لك لتاقي فوسو .راصحلا

 ةبرضلاب ليئارسإ موقت ىتح راظتنالا لضفي هنأ الإ .موجهلاب ءدبلل هيلع نوطغضي

 ًابرح نأ يه ةركف ضاير حرطو .ءارحصلا يف اهريمدتب موقي مث نمو .ىلوألا

 قيرطلا حتفي نأ نكمي .ةدحتملا ممألا هضرفت ران قالطإ فقو اهعبتي ةريصق

 دجتو .نوئجاللا اهبجومب دوعي .ةيعقاو ةيوست ىلإ نافرطلا مدقتي مث .دودسملا

 .«ةضحم ةيسفن لب .ةيداصتقا ةلأسملا تسيل» :لاقو .ةليدب ةيطفن رداصم ليئارسإ



 4 ىلزانتلا دعلا

 يف تسوي بتك ذإ .ةرهاقلا عم راوحلا رمتسي ثيحب ريخلاب تاثداحملا رشبت

 الو ةكرعملا نم نوكهنم برعلا نأ» ىلع ةمالع ةيأ كانه دجوت ال هنإ :لوقي هريرقت

 نأ امبو» :لوقلا عباتو .«ناريت نأشب ةيوست ىلإ لصوتلل دادعتسا يأ مهيدل دجوي

 ودبي قئاضملا يف ةوقلل برغلا مادختسا وأ موجهلاب ليئارسإ مايق نيب روصحملا قفألا

 نم رذحو .«وبخت نأ نم الدب دعاصتت فوس مهتدحوو برعلا جايه نإف dae ًابيرق

 ملقؤت نأ تسوي ىأر كلذلو .ةوقلاب راصحلا نع نوعفادي فوس نييرصملا نأ

 فيك ليئارسإ ملعتت فوسو . ديدجلا رصانلا دبع عضو عم اهسفن ةدحتملا تايالولا

 ١5601 .(TE) ماعلا لبق تناك امك تاليإ نود شيعت

 دبع ىلإ لوصولل نطنشاو دوهجل ةيادب ىوس نكي مل ضايرو تسوي ءاقل نأ ديب

 .ب تربور قيرط نع فلتخم يرس ىوتسم ىلع دوهجلا هذه تفعاضت دفو .رصانلا

 - يرصم مالس دقعل طسوتلا لواح يذلا هسفن (Robert B.Anderson) نوسردنأ

 لاصتا ىلع لصألا يساسكتلا طفنلا بحاص ناك . 1101 ماعلا يف يرس يليئارسإ

 يف لماك يرصملا ريفسلا عم عادولا ءاقل ءانثأو .ةمزألا بوشن ذنم سيئرلا عم يفتاه

YEباوجلا ناكو .ةرهاقلا ىلإ ةيرس ةلحرب نوسردنأ موقي نأ نوسنوج حرتقا .ويام  

 بلاغلا يف تثدح ةمزألا نإ لئاقلا داقتعالاب ًاقثاو هتلحرب نوسردنأ قلطناو .ًايباجيإ

 ىلإ رماع ةوعد يف نمكي اهلح نأو .رصم اهيناعت يتلا ةيلاملا تالاكشإلا ببسب

 ةدحتملا تايالولا هبجومب مدقت قافتا ىلإ لصوتلا نكمي ثيح .ةدحتملا تايالولا

 .رصم لادتعا لباقم رصمل حمقلا

 نم أقثاو ًايخرتسم رصانلا دبع دجيل ويام ٠١ ءاسم ةرهاقلا ىلإ نوسردنأ لصو

 ١١ تدشح دق ليئارسإ نأ رصانلا دبع رصأ .نيسح كلملا ةرايزب ًاموعدم .هسفن

 ًاططخ» رصم ىدل نكلو .ةياهنلا يف مجاهت فوسو ةيروسلا دودحلا ىلع ءاول
 - ةيرصملا ةدهاعملا نم ةءاتسم ايروس نوكت نأ وه يساسألا فوخلاو .درلل «ةمكحم

 دجت يتلا برحلا لاعشإب ةينيطسلفلا تامظنملا ىدحإ موقت نأ وأ .ةديدجلا ةيندرألا
 نإ :هلوقب رصانلا ديعل نوسردنأ حادتما ىدلو .اهيف لخدتلل ةمزلم اهسفن رصم



TAsةتس  aliبرحلا نم  

 مه ام ردقب رصانلا دبعب نومزتلم يبرعلا ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف نيركفملا عيمج

 سانلا ةيعونب رثأتم ينإ» :ًاحزام رصانلا دبع لاق .مالسلا موهفم ىلإ نوضراعم
 .«هسفن مازتلالاب يرثأت نم رثكأ مازتلالا اذه نودكؤي نيذلا

 نم رصانلا دبع للق .ةيلاحلا ةمزألا ةدح فيفخت ىلإ ةياهنلا يف ثحبلا هجتا

 ضفرو .ةيلودلا لدعلا ةمكحم وأ ةدحتملا ممألا هب موقت ميكحت حاجن صرف ةيمهأ

 بغري مل هنكلو .ًادياحم أطيسو كلذ نم ًالدب .حرتقاو .ةرشابملا ةيكيرمألا ةطاسولا

 رصان حرتقا .نطنشاو ىلإ pale ةوعدب قلعتي اميفو .طيسولا اذه ةيوه ديدحتب

 ةمواقملا ىوقل ًادئاق» .ًاثيدح يمس يذلا نيدلا ييحم ايركز سيئرلا بئان لاسرإ

 بئان .يرفمه اهب موقي ةلدابتم ةرايز حرتقاو .نوسردنأ قفاو .هنم الدب «ةيبعشلا

 .رصم ىلإ .يكيرمألا سيئرلا

 نوسنوج بلط ىلع ًاريخأ اهيف باجأ رصانلا دبع نم ةلاسر تاثداحملا نع جتن
 ميعزلا ررك ذإ ةلدتعم نكت مل باتكلا ةجهل نكلو Legs رشع دحأ لبق همدق يذلا

 ممألا تارارقل مئادلا اهكاهتنابو ءايروس وزغل طيطختلاب ليئارسإ ماهتا يرصملا

 يف رصم اهتذختا يتلا تاءارجإلا نأ دكأ .لبامملابو .ناودعلا اهباكترابو .ةدحتملا

 عمو .ةيليئارسإلا تانحشلا اهربعت نأ ًالوقعم نكي مل هنأو .«ةيعرش» تناك قئاضملا

 نطنشاو ىلإ نيدلا ييحم ةوعد لوبقب ةلاسرلا متتخا .دانعلا اذه لك مغربو .كلذ

 .ةرهاقلا ىلإ يكيرمألا سيئرلا بئانب بيحرتلاو

 ةعومجم تعراسف .راوحلا abel بابلا حتف ,ضيبألا تيبلا هيلإ ىعسي ناك ام اذه

 راكفأ دادعإ كلذ يف امب .نيدلا ييحم ءاقلل دادعإلاب ءدبلا ىلإ طسوألا قرشلا ةبقارم

 دبع دنع سانألا يضرت «ةيقرشلا تاسمللا» ضعب عم .ةلماش ةيبرع - ةيليئارسإ ةيوستل

 )0( .(ناريزح) وينوي 0 يف ركبملا يرصملا قيرفلا لوصول تاطايتحا تذختا .رصانلا

 ثح يفو .اتاغير ةطخل طيطختلا يف- ًامدقت لجست ةيكيرمألا ةسايسلا تناك

 ام ذإ .ةلئاهلا تابقعلا ضعب دوجو مغرب ءرصان عم طباورلا ديدجتو .نمألا سلجم

 .ليئارسإ يهو -اياضقلا دقعأ لوح ةريثك ةبوجأو ةلئسأ كانه تلاز



 YAN يلزانتلا دعلا

 يفف .ًاضقانتم ًابيحرت عافدلا ريزو بصنم ناياد يشوم ملستب نطنشاو تبحر

 اذه يف قباسلا لارنجلا نييعت نأ دقتعي ربراب ناك «ًاريثك ةلئافتم» نكت مل اهنأ نيح
 مخزلا ىلع ظافحلا انعطتسا ام اذإ» :نمألاب هدالب ساسحإ معدي امير بصنملا

 راشأو .«لبق يذ نم رثكأ نسحتت نيليئارسإلا عم حاجنلا صرف نإف ...يسامولبدلا

 .نويروغ نيب الو لوكشإب ًايسايس ًامزتلم نكي مل ناياد نأ ىلإ رثكأ رذحب كسار
 دجوي ال :ًاحصان هئارفسل لاقو .ةلقتسم ًاقيرط هسفنل طتخي نأ عقوتي يلاتلابو

 مدقت ءانثأ ًاكيشو ةيناودعلا لامعألا راجفنا ىلع -«ال» ةملك رركو- لئالد كانه

 لتاب سيشول ابنت دقف .ًالؤافت لقأ اوناك نيرخآلا نأ ديب» .ةيسايسلا تاروانملا
(Lucious Battle)يئاهن رارق ذاختا لامتحا نم ديزي اذه نایاد نييعت نإ» :ًالئاق  

 .«يركسعلا لمعلا ىلإ ءوجللاب

 ىلإ رانلا قالطإ نوئجري لهف ؟نويليئارسإلا رظتنيس مك» :ماهلا لاؤسلا لظيو
 تارباخملا دقتعت امك مهنأ وأ .هيف ةطخلا ذيفنت ,Glas وططخم ردقي يذلا رهشلا

 ؟نيعوبسأ نوضغ يف برحلا نوؤدبيس .ةيكيرمألا

 فوس نييليئارسإلا نأب ديكأ ساسحإب أظفتحم لاز ام نوسنوج نأ مغرو

 .ةيسامولبدلل نكمم تقو ربكأ بسك ىلع ًاممصم لظ .مهسفنأ ءاقلت نم نوفرصتي

 نوسريفكام يراه ىلإ بلط .نطنشاو ىلإ نيدلا ييحم ةرايزل ةرظانم ةوطخكو

(Harry Mcpherson)ىلإ هجوتلا مانتيف يف ناك يذلا .ضيبألا تيبلا راشتسم  

 عم ىوتسملا ةيلاع ةحيرص تاءاقل دقعب هلوخو .(ناريزح) وينوي 0 يف ليئارسإ

 (Meir Amit) .(Y7) تيمأ ريئم .لوكشإ ثوعبم

 ةسمخ دعب لازام ناك يذلاو) طاشنلاب معفملا مسجلا زنتكملا اذه تيمأ نإ

 يذلاو Lale ££ رمعلا نم غلابلا (ةيليئارسإلا لتاوسلا جمانربل ًاريدم Lale نيثالثو

 ناديملا نم ًاريخأ لوحت . 1907 ماعلا يف هانغاهلا يف تايلمع سيئرك مدخ دق ناك

 .سسجتلا ىلإ



YAYةتس  aliبرحلا نم  

 لامعألا ةيلك نم ىلوألا ةيعماجلا ةجردلا ىلع هلوصح دعب (one VAT ماعلا يف

 نيع نيتنس دعبو .يليئارسإلا عافدلا شيج تارباخمل أسيئر ايبمولوك ةعماج يف

 جمانرب بقعت ىلإ ههجوو .نييزانلا ديصت نع داسوملا زاهج دعبأ دقل . داسوملل ًاريدم

 ققحو -هرسخو- ةريهشلا سسجتلا ةمهمب نيهوك يليإ فلكو .ةيرصملا خيراوصلا

 يقارع -7١ غيم رايط قاقشناب VATT ماعلا نم (بآ) سطسغأ يف هل زاجنإ أرجأ

 نيدلا مزع يرصملا لارنجلا عم طباور ماقأ دق ناكو .ليئارسإ ىلإ هترئاطب هبرهو

 دعبو .ىودج نود نكلو - ءانيس يف ةمزألا ةدح فيفخت يف Wal - ليلخ دومحم

 ةغايص يف ( (Yaakov Herzog (بوقعي) غوزتريه فوكايو نيبار دعاس كلذ

 فرصتت نأ ليئارسإ ىلع نأب ًاعنتقم .نطنشاو يف وهو نابيإ ىلإ ةهجوملا تاريذحتلا

 أدب اذإ» :ًالئاق ةقثب لوكشإ نأمطو .اهحبرت ىتح برحلا ضوخت نإ امو روفلا ىلع

 .«ىهتنا هنأ ينعي اذهف .ىلوألا ةبرضلاب رصانلا دبع

 لاق .ىنعم يأ كانه هترهشل نكي مل ثيح نطنشاو يف Lolas ًافورعم ثيمأ ناك

 رثكأ وهو ...ليئارسإ ديلاوم نم» :ثيمأ ًافصاو يكيرمألا سيئرلل وتسور تلوو

 رارمتساب ناتبثي اناك نيذللا نابيإو نامراه نم ةيداعلا ةعيبطلل برقأو .ًايخارت
 رخآ ًاعوبسإ دالوألا ءالؤه كاسمإ بعصلا نمو» :ًاضيأ ًالئاق فاضأو .«امهتيقادصم

 (Jahn نداه نوج عم ًاصوصخو CIA لا يف ةعساو هتالاصتا تناكو .«نآلا نم

 ظقيأ دق yale ناكو .ةيزكرملا تارباخملا ةلاكو يف بيبأ لت بتكم سيئر 0

 ةصاصرلا متقلطأ نإ» :ًالئاق هرذحيل ًاحابص ٠.٠١ ةعاسلا ةمزألا ةيادب يف ثيمأ

 .«مكدحو نولوؤسملا متنأو مكنأش كلذف .ىلوألا

 هتمهمو .ريذحتلا كلذب كسمتلا ىلع ديكأتلا يه ىلوألا ثيمأ ةمهم تناك

 لبق رذقلا لمعلاب موقت نأ ليئارسإل حمس ول» هنأب نييكيرمألا عانقإ يه ةيناثلا

 نشت مل اذإ .نآلا امأ .ةدحتملا تايالولا طروت نم رطخ كانه ناك امل مايأ ةرشع

 نم ىقبتي ام ذاقنإل اهنشتس يتلا يه ةدحتملا تايالولا نإف .برحلا ليئارسإ

 . اهنع نوييكيرمألا براحي نأ ديرت ال ليئارسإ» :ثيمأ لوقيسو «.طسوألا قرشلا



 YAY يلزانتلا دعلا

 معدلا ميدقتو .لخدتلا نم تايفوسلا عنم طقف ديرت لب .ماننيف تسيل انهف

 .ةعرسلا هجو ىلع ةحلسأ تانحش لاسرإو .ةدحتملا ممألا يف ليئارسإل يسايسلا

 ةيشيديلاب اهايإ ًافصاو ثيمأ ةمهم ةيمهأ نم ليلقتلا نم لوكشإ لواح
 اهتلمح يتلا ةلاسرلا نكلو .(يلزنم بشبش يأ) (Fantoflash)» شالفوتناف»

 .«اكيرمأ ريمض يف ليئارسإ مد» :ةريطخ تناك هتمهم

 نتم ىلع دجو ذإ .(رايأ) ويام ؟١يف ًايفختم ليئارسإ هترداغم ىدل .تيمأ ءاتسا

 .ودبي ام ىلع .نيبراه اوناك نيذلا ةزرابلا ةيليئارسالا تايصخشلا نم أددع هترئاط

 طابترالا طباض (James Jesus Angleyon) نوتلغنأ ىسيع سميجب نطنشاو يف ىقتلا

 CIA لا يف ينويهص مظعأ» ب فرعي راص ثيحب ليوط نمز ذنم داسوملا عم

 .نييليئارسإلا تالارنجلا مظعم نم لاتقلا يف ةبغر رثكأ تيمأ رظن يف نوتلفنأ ناك

 نأ نوسنوج ىلع نأو نينس ذنم ةمزألا هذهل نوططخي اولازام تايفوسلا نأ رصأ ذإ

 نل اتاغير ةطخ نإ» :لاقو .مهططخو تايفوسلا طابحإل ةيليئارسإ ةردابمب أرس بحري
 ةملكلا» :لاق ذإ .ةلثامم ءارآ .تيمأ فراعم دحأ .زمليه دراشتير حرطو .«اهناكم رداغت

 .«ارامنكام وأ كسار وأ .نوسنوج نم يتأت نأ يغبني ةريخألا

 طسوألا قرشلا نوؤش يف ًاريبخ نيثالث عم CIA لارقم يف دحاو عامتجا يقب

 عم LS قفتت اهنأ نيبتو .ةيبرعلا تاوقلل مهتاريدقت ىلع مهرتافد اوحتف نيذلا

 .«ةبيطلا ةدارإلاب معفم هنكلو ًادج رجفتم وجلا» :ًالئاق تيمأ قلع .ليئارسإ تاريدقت

 امأ .«نيدترملا ضعت كنإ» :هل لاق يذلا ةرئادلا سيئر .ثيمس كاج ةرابع ًاسبتقم

 . ارامنكام عم ةرشابم .كانه لازامف .يرهوجلا شاقنلا

 سيئرو درافراه ةعماج يف لامعألا aus يف قباسلا ذاتسألا ارامنكام فرعي

 هفرصتو درابلا هكولسب .مانتيف يف اكيرمأ طروت نم ريثكلا سدنهمو دروف ةكرش

 ًالابقتسا فطعم نودو قنع ةطبر نود .هصيمقب تيمأ ارامنكام لبقتسا .يجهنملا
 .ًاراح



 نوكتسو :نيموي يف برحلا يهتنتس» :ًالئاق ناياد يشوم ىلإ هتايحتب لسرأو
 بلط ضرع win VAEA ماعلا يف اهرئاسخ نم لقأ اهنكلو ةحداف ليئارسإ رئاسخ

 هفيضم هابتنا فرص ًالواحم .تيمأ لاق مث .ًاكيرمأ ايركسعو ًايسايس ًامعد ليئارسإ

 كل اهؤرقأ» .برحلا نأشب تايصوتب دئاع هنإ .ةيقابتسالا ةبرضلا ةلأسم نع
 .«ًامامت انل ًادعاسم كلذ ناك» :ةطاسيب ارامنكام باوج ناكو .«حضاوو عفترم توصب

 لك يف ناكو .نيترم عامتجالا ىلإ ءاج نوسنوج سيئرلا نأ تيمأ تالجس نيبت

 ريزوو يكيرمألا سيئرلا نأ داسوملا سيئر جتنتساو .هيف ىرج امب Lele طاحي ةرم

 ضرتعا ارامنكام نكلو .«برحلا ىلإ يبهذت Yo :ةحارصب ليئارسإل الوقي مل هعافد

 دض نحنف كلذ دقتعي ناك هنأ قدصأ ال»:ًالئاق جاتنتسالا اذه ىلع دعب اميف

 يدؤت امبر .ةيقابتسالا ةبرضلا نأ ىشخن انك ةقلطم ةروصب ةيقابتسالا ةبرضلا

 .«ليئارسإ ذاقنإل يكيرمألا لخدتلا ىلإ .لخدتلا ىلع تايفوسلا ضيرحتب .ةرورضلاب

 تيبلا نأو .ضيبألا تيبلا يف اتاغير ةطخ نأشب ًاماسقنا ظحل دق تيمأ نكلو

 .ةيودألاو زاغلا ةعنقأب اهديوزت ادع اميف .ًايركسع ليئارسإ ةدعاسم ضفري ضيبألا

 ليئارسإ فواخم نم ئدهي نأ تيمأ ةلماجم نم نوسنوج ةياغ تناك ام اذإف

 .تطبحأ دق ةياغلا هذه نإف .ةيسامولبدلل تقولا نم ًاديزم يرتشيو

 الخ ام راظتنالا نم ًاًئيش بسكت مل ليئارسإ نأ ًاعنتقم تيمأ دوعيس ذإ

 (TV) .اهرئاسخ ةفعاضم

 دعب .ضضم ىلع .اهتاذ ةجيتنلا ىلإ (Abe Herman) نامريه يبأ لصوتو

 .ةدحتملا تايالولا عم لمع ةقيرط ىلإ لصوتلل فثكملا دهجلا نم عيباسأ ةثالث يلاوح

 رظن ةهجو بناج ىلإ هرظن ةهجو حرطيلو .رواشتلل سدقلا ىلإ ريفسلا يعدتسا

 لصحي هاسع ةريخألا ةرملل .نطنشاو هترداغم لبف .كسار ىلإ هجوت كلذ عمو تيمأ

 ال هنإ :ًالئاق يكيرمألا ةيجراخلا ريزو رذتعا .يركسعلا لمعلل ةسوملم تانامض ىلع

 مايقلا نم ىرخأ ةرم رذحو .ليئارسإ اهتقلت يتلا نم رثكأ تانامض ميدقت عيطتسي



 YAO يلزانتلا دعلا

 ىلإ ةلبقملا نيدلا ييحم ةرايز ةقيقح نع نلعيل ةصرفلا منتغاو .ةيقابتسا ةبرضب

 هعامسل ًانيزح ًابثتكم نامراه ناك .«ةروصلا يف» ليئارسإ يقبي نأب هدعوو .نطنشاو
 ةطخ ذيفنت لجؤي فوسو .رصم عم ةلوطم تاضوافم حتفت فوس ةرادإلاف .أبنلا اذه

 لبق ةباصإ فالآ ةرشع لمحتت نأ ليئارسإ ىلع له» :ًالئاق لأسو .ديكأتلاب ةلفاقلا
 رصم موقتس له»:لاق مث «؟لصح دق ناودعلا نأ ةدحتملا تايالولا فرتعت نأ

 (TA) .«ليئارسإ هب تماق دقل 5ًالوأ موجهلاب

 :ةينايادلا عفدلا ةوق

 نامث لبق اهرداغ يتلا كلت نع ًاريبك ًافالتخا فلتخم دلب ىلإ ثيمأ دوعي امبر

 ةطابرو نازتالاب ماتم ساسحإ هلحم لحيو ددبتي علهلا وج أدب ذإ .ةعاس نيعبرأو

 ةرتف نوربتعي تالارنجلا أدب .شيجلا يفف .ةقثلاب ًاساسحإ نكي مل نإ .شأجلا
 ةصرف نييرصملل تحاتأ ذإ .تاكربلا نم ًاجيزم Ha-Hamatan) ةيربعلاب) راظتنالا

 ءانيس مظعم كرتتس - اهفارتخا لاح يف - يتلا ةمدقتم طوطخ يف مهتاوق عيضوت

 ذخأ دق يرصملا وجلا حالس نم ةريبك ةبسن نأ امك .اهنع عافدلا نكمي ال ةفوشكم

 هذه يفو .ةيليئارسإلا تافذاقلا ىمرم نمض حبصأ ثيحب ًاقرش ةمدقتم عقاوم

 ةيموجهلا هتيجيتارتسا لامكتسال نمزلا يليئارسإلا عافدلا شيج مدختسا .ءانثألا

 يتلا دونجلل ةيرارطضالا تالقنتلاو .ةبسانملا عقاوملا يف مهعيضوتو هرصانع بيردتو

 طايض دحأ (Shlomo Merom) موريم ومولش لاقو .تهتنا دق نوراش اهنم ىكش

scl yalنجلا تك دقو  aly aude Jaalyداتزلا طق الإ قبب  »: 

 تاقفصلاو تاروانم اف :ليئارسإ يف عضولا رقتسا .ةيسايسلا ةيحانلا نمو

 ةدحو ةموكح نع ترفسأو تضم دق ةقباسلا عيباسألا يف ةطشن تناك يتلا ةينضملا

 اليل سيمخلا موي اهل عامتجا لوأ تدقعو .ىربكلا ةضراعملا بازحألا تمض ةينطو

 ةبيقح الب ريزو بصنم اهيف لغشي نغيب محانم ناكو .(ناريزح) وينوي نم لوألا يف

 ةيساقلا نحملاو ةيدوهيلا ةمألا لوح ةقمنم ةيناوجرأ ةبطخ عامتجالا كلذ يف ىقلأو

 (YA) .«نيمآ.نيمآ» :اهيلع لوكشإ در ناكو . اهرظتنت يتلا



Yarةتس  aliبرحلا نم  

 ةئيه عم كرتشم ءاقل دقع ىلإ وعدي اهل يعقاو رارق لوأ ةموكحلا تذختا مث
 .تايلمعلا ةفرغ يف ًاحابص A, YO ةعاسلا يف ةيرازولا عافدلا ةنجلو ةماعلا ناكرألا

 .يبعشلا يريهامجلا طغضلا - ةديدع لماوعل ةجيتن تالوحتلا هذه تناك

 روحمتي مل كلذ عمو .اهدحو فقت ليئارسإ نأب بيرغلا كاردإلاو .ةنيسحملا ةئبعتلا

 عافدلا ريزو وه دحاو درف دوعص لوح روحمت Lelie دحأ لوح بعشلا مامتها

 .ناياد يشوم .ديدجلا

 عتمتسي هنإ» :ناياد عم ةريثكلا هتاثداحم نع slate (Michael Hadow) ليشيم بتك

 ًاموي ةضقانتم تاهاجتا يف لداجي ءرملا هدجي كلذ عمو .شاقنلل ةديدج راكفأ قرطب

 فرتعاو .براحمك روهشم :يكيسالك تاضقانت لجر ناك ناياد نأ عقاولاو .«موي دعب

 يف (Nahal) لاحان هتيرق اومجاه نيذلا كثلوأ مهيف نمب برعلل قيمعلا همارتحاب

 .ةايحلا ىلإ هنم توملا ىلإ برقأ هوكرتو هوبرض نيذلاو .نيرشعلا نرقلا تاينيثالث علطم

 ًالزاغم ناكو .لافطأب قزر هنأب Lie فرتعاو .لافطألل صصق بتاكو .رعاش وهو

 ةيصخش راثآ ةعومجم عمجو .ةياوه اهبهن نم لعجو ضرألل ًابحم .كلذك .ًاروهشم

 .نوناقلا راقتحا ىلإ Leth .يركسعلا ماظنلاب طابضنالا ديدش .ةلئاه

 ءادبإ بحي ًارورغم .دئاكملل ًاربدم .ًابذاك ناك» :فصلا يف هئالمز دحأ هنع لاقو

 .«قيمع باجعإ عضوم ناك هلك كلذ مغرو - هب باجعإلا

 .ائيرج .ًاليصأ» :هنوري ثيمأ ريئم لثم هب نوبجعملاف .ةضقانتم هيف ءارآلا كلذك

 قيفوتلا ىلإ ًامئاد هدوقت ةعئار زئارغ وذ .ةدايقو ةطلس عشي دئاق .ميمصتو مزع اذ

 :ليئافار نوع دج مهنيب نم Labs سكعلا هيف نوري رثك نورخآ كانهو .«حاجنلاو

(Gideon Rafael)ثيحب هفرحيل لب .هبلقيل سيل ببحم كيتكتب براقلا زهي هنإ»  

 نم نوعقي مهيف بوغرملا ريغ باكرلا لعجيو .هيلع هترطيس دقفي نابرلا لعجي
 وبأ» ب obl ًافصاو ةصاخ ةسلج يف ناياد ىلإ لوكشإ راشأو .«رحبلا ىلإ براقلا
 .«هيقس روعأ يبرع صل» ةدلج



 YAY يلزانتلا دعلا

 ءارث يف نعطي نأ هدض وأ هل نيبصعتملا نم هاوس .دحأ عيطتسي Y كلذ عمو

 دروأ» ةيروطسألا ةيناطيربلا نييثادفلا ةدحو دئاقك هتمدخب هتربخ تأدب .هتربخ

 .يناطيرب نجس يف لخدأ .هانغاهلا يف دئاقك مث نمو (Orde Wingate) تيغنيو

 عالطتسا رصنعك مدخ امك .١1941١ماعلا يف هحارس قلطأو .نيتنس ةدمل كلذ بيسب

 ىرسيلا هنيع دقف ثيح نانبلو ايروس يف نييسنرفلا نييشيفلا دض ءافلحلا موجهل

 ءانثأ دعب اميف داقو .«هنيع ىلع ءادوسلا ةعقرلا» ةزيمملا هتمالع بستكاو برحلا يف

 هتنطف تظحول .ندرألا يداوو سدقلاو alll يف يمامألا طخلا تادحو ٤۸ لا برح

 .برحلا دعب .نيع ثيحب ركبم تقو يف .ةيركسعلا هبهاوم بناج ىلإ ةيسايسلا
 ةنماثلا يف .تاونس عبرأ دعبو (Rhodes) سدور يف ةندهلا تاضوافمل ًابودنم

 ذخأو .يليئارسإلا عافدلا شيج ناكرأ ةئيهل ًاسيئر ناياد حبصأ هرمع نم نيثالثلاو

 ليئارسإ يف هتيبعش تلعج اهنكلو .ملاعلا مظعم اهنادأ يتلا ماقتنالا ةسايس عباتي

 مضنا كلذ دعبو .سيوسلا ةلمح يف قلأتملا adhi لضفب رثكأ تززعت مث- دعاصتت

 نب نم ًابيرق -ًاضماغ ًايكذ ًايسايس ناك .يفار بزح ىلإ مث .ًالوأ يابام بزح ىلإ

 .هدناعي Yg هيلع دقحي ال هنكلو لوكشإل ضراعم .هل نيدي ال هنكلو نويروغ

 ةهج نم ىشخيو Age نم مرتحي (ليثافر dic لاق (LS يدرفلا ءادألا ديرف ناك

 )°8( .ةريثملا هلامعأو ةيسايسلا هتعاربل ةيناث

 دح ىلع نييندملاو نييركسعلا ةئدهت يف ةديرف جئاتن ماعلا لمعلا ىلإ هتدوعل ناك

 هيف لاق .ةيمهألا ةيلاع تارارق نم هرظتني ام يف ءارزولا سلجم زيزعت يفو ءاوس

 ًاسفنتم ناياد نييعت ناك» :نييلظم ةبيتك دئاق بئان (Gedalia Gal) لاغ ايلاديغ

 لخدن مل اننأل سيل ًاقلق ناك بعشلا نألو ...رييغتلا لثمي هنأل ...جزاطلا ءاوهلل

 .«برحلا ىشخت .ودبي ام ىلع .تناك ةموكحلا نأل لب .برحلا

 .ةيفالتئالا ةموكحلل لوألا عامتجالا يف Le هذه ةينايادلا عافدلا ةوق رثأ ناك

 مامأ» :فقوملا ًاحراش لاقو .عافدلا ريزول ةنميهلا تناك ثيح .ًاليل ةعمجلا موي

 - ةمئاد ةيعافد عقاوم ذختنو .عقاو رمأك راصحلاب لوبقلا !Le .نارايخ ليئارسإ



YAAةتس  aliبرحلا نم  

 duo pn نأ دكأو .«روملا ىلع نييرصملا برضن نأ امإو selat لباق ريغ رايخ اذهو

 .«نجعت انميماصت 539 لاتملاو ةردابملا als) L يه برحلا بسكل ةديحولا دالبلا

 مهنإف .انتابابدب ءانيس انربعو برحلا نحن انحتتفا ام اذإ» :ًالثافتم لوقي فدرأ مث

 ةدودحم تاوقب ظافتحالا ةصرف انيدل لظت .كلذ نم رثكأ لب .انبرح قفو نولتاقيس

 نكيل .كلذ عمو» :هلوق یدل .ههجو بحشو .هتوص ضفخ مث .«ىرخألا تاهبجلا ىلع

 ةبرضلا ةردق رسخن نل اهدنع .ىلوألا ةبرضلاب مه اوماق ام اذإ.اننوع يف هللا

 ضرأ ىلعو ...مهططخ قفوو مهبرح لتاقن نأ انيلع بجوتي لب .بسحف ىلوألا

 )9£( انا duet ةيويد

 ةجاحب لازام ناك لوكشإ نكلو .هنم غورفم رمأ برحلا نأكو ثدحتي ناياد ناك

 رواسي لظي فوخلا نإف .يسامولبد لح كانه ناك ول هنأ دقتعي ناك ذإ .عانقإ ىلإ

 وكسوم ةسايس يف نييليئارسإلا ءاربخلا دحأ ناكو .تايفوسلا نم ليئارسإ

 لاق دق ياليرزاب رغريب وه .ايريبيس ىلإ نيلاتس هافن سرمتم يعويشو .ةيجراخلا

 هذوفن JS مدختسيس يتايفوسلا داحتالا ob .يليئارسإلا عافدلا شيج تارباخمل

 لوح ةددحم ةروصب هلاؤس ىدلو .طسوألا قرشلا يف هل عقومب ظافتحالل هتوقو

 (Bergen Barzilai) ياليزراب رغريب باجأ .برحلا يف تايفوسلا لخدت ةيناكمإ

 نغيسوك نم تلصو ىرخأ ةيقربب ززعت دق رغريب مييقت نأ ودبيو .«نولخدتيس ًاعبط»

 ةيلوؤسم لمحتت نأ ليئارسإ ةموكح ترصأ ام اذإ هنأ» نم اهيف هرذحي لوكشإ ىلإ

 .«فرصتلا اذه لثمل ًالماك نمثلا عفدت نأ اهيلع نإف ةحلسم ةهجاوم بوشن

 ىدل ليئارسإ معد يف مهتبغر ىلعو .نييكيرمألا ىلع ةزكرم لوكشإ لامآ تلازام
 ةيركسعلا تارباخملا ىلإ call مث .مهسفنأب هورسكي مل نإ .راصحلا رسك اهتلواحم

 ليئارسإ مايق مع ديس ضيبألا تيبلا نأب ديفت ةراشإ ةيأ اوطقتلي نأ مهنم بلطو

 نيب نم .«رضخألا ءوضلاب» ىمسي ام - ةدرفنمو دحاو فرط نم يركسع لمعب

 ررحم (Joseph Alsop) بوسلأ فيزوج نع تردص تاراشإ تعمج يتلا ةلدألا

 دوجو ىفنت (Townsend Hoopes) زيبوهدنسنوات نعو .كيوزوينلا ةلجم ىف ةيواز



 YAA يلزانتلا دعلا

 لعف ىلع ليئارسإ ثحتو .قئاضملا حتف ةداعإل ةدحتملا تايالولا ىدل ةداج ةين ةيأ

 غريب دلوغ نإف (Abe Feinberg) غريبنيف يبأ هركذ ام قفوو .اهدحو كلذ

(Goldberg)نوسنوج عنقأ دق  Sbليبسلا وه ةيقابتسا ةبرضب ليئارسإ مايق  

 ءامعزلا نأب ديفت اهطاقتلا ىرج تالاصتا ًاضيأ فلملا يف ءاجو .نكمملا ديحولا

 نيدلا ييحم ةرايز دعبو .ًاريطخ ًاديدهت «ةلفاقلا» ةركف يف نوري اودوعي مل برعلا

 ماظن ءايحإ ةداعإل ةدحتملا تايالولا معد لامتحا نم تارباخملا ترذح نطنشاو ىلإ

 .ةيليئارسإلا يضارألا يف ةدحتم ممأ تاوق عضوو ةندهلا

 علطأ ذإ .نطنشاو يف ىرخأ ةئداه ةيليئارسإ ةردايم تايطعملا هذه تزفح

 نحش ةنيفس هبجومب موقت ويرانيس ىلع ةيكيرمألا ةرادإلا (Evron) نورفيإ

 درتف .ةرخابلا ىلع رانلا قالطإب رصم موقت اهدنع .راصحلا رابتخاب ةيليئارسإ

 نفنتس له» :لأسو .برحلا بوشن كلذب ةعرسم .خيشلا مرش ةمجاهمب ليئارسإ
 له :۱۹0۷ ماعلا يف ليئارسإل اهسفن ىلع اهتعطق يتلا اهتامازتلا ةدحتملا تايالولا

 ةيكيرمألا حلاصملا رثكأ مدخت امير هذهك ةطخ نإ :ريزولا لاق» ؟تايفوسلا دصتس

 اذإو . ًاضيأ ليئارسإ حلاصم يبلت هسفن تقولا يفو .ةيسورلاو ةيبرعلا حلاصملا لباقم
 نإف .ةيليئارسإلا تارباخملا تأبنت امك .ةيلودلا ةلفاقلا ىلع رانلا رصم قلطت مل

 حارتقالا ضفري مل وتسور نأ لوكشإو نورفيإ شهدأ اممو .ىوسُت نل راصحلا ةيضق

 هذه يف) حبارلا ناك «bi :لوقت ةيصخش ةظحالم عم .سيئرلا ىلإ هررم هنكلو
 (EY) .«ديكأتلاب نورساخلا نحنف (ةمزألا

 تايالولا عم ليئارسإ تاكرحت قيسنت ىلع لوكشإ مزع تاروطتلا هذه تززع
 Lan :سيمخلا ةليل رخآ يف نابيإو obla لأسف .نكمم ىوتسم قثوأ ىلع ةدحتملا

 دعي مل «؟.راظتنالاب متدعو مكنكلو» .نويكيرمألا انل لوقي ال يك هلعفن نأ يغبني يذلا

 ىدلو .ةيسامولبدلا تارايخلا نم سئي دق ًاضيأ وه GY باوج ةيجراخلا ريزو ىدل

 باجأ .ليئارسإ اهرظتنتس يتلا ةدملا لوط نع فحصلا يلسارم لبق نم هلاؤس

 قئاضملا حتفتس ليئارسإف ...مكتادرفم نم روهشلاو تاونسلا فذح مكنكمي» :ًالئاق



 كانه نإ» نآلا نايادل لاق دقو .. انعطتسا نإ نيرخآلا عمو .رمألا مزل نإ اهدحو

 هاجتاب كتت ليئارسإ يف ةيناثلاو .ةلفاقلا هاجتاب كتت نطنشاو يف ةدحاو .نيتعاس

 يذلا ناياد ىدل شاقن يأ ةظحالملا هذه رثت مل .«ةقسانتم ريغ امهتاقدو .برحلا

 ةرورضلاو قئاضملا حتف ةداعإب ةقلعتملا ةيسايسلا ةيضقلا نيب قرفي نمز ذنم ناك
 :وه هدكؤي ناك يذلا ديحولا لاؤسلاو .هنامضو ليئارسإ عافد ديكأتل ةيجيتارتسإلا

 .«؟يبرعلا يركسعلا ديدهتلا نأشب هلعف ةدحتملا تايالولا يونت اذام»

dalyءاضعأ هسفن لاؤسلا اذه  Aineةيرازولا عافدلا ةنجلو ةماعلا ناكرألا  

 هذه» :هلوقب عامتجالا فيلراب حتتفا ذإ .تايلمعلا ةفرغ يف يلاتلا مويلا حابص

 ليئارسإ رحد عيطتست ةعمتجملا ةيبرعلا شويجلا نأب ًاثبنتم .ىربكلا رصم ةعاس

 هعوضوم ناكو رثكأ امبرو .ةدحتملا ممألا رارق بجومب ميسقتلا طوطخ ىلإ

 قئاضملا حتف يونت ال ةدحتملا تايالولا نأ ىرن اننإ» :ًالئاق .نويكيرمألا وه سيئرلا

 رصم نيب ةلكشملا لحل بيرقلا لبقتسملا يف ةسوملم تاوطخ ذختت نأ الو ةوقلاب

 هنأ دقتعأو .برح نشل انتجاح مهفتت تايالولا نأ دقتعن نحن .كلذ عمو .ليئارسإو

 .«براحن نأ نم انل دب ال

 هيجوت وه انفدهو .هيف ةعجر ال ًاعضو انلخد دقل» :لاقف .ةراشإلا نيبار طقتلا

 .طسوألا قرشلا يف هلك ماظنلا ريغيس كلذ نأ دقتعأو رصانلا دبعل ةيضاق ةبرض

 -دحأ نم ةدعاسم انيقلت مدع يأ- اندحو ةبرضلاب Lind ام اذإ .كلذ نم رثكألاو

 NAOT ماعلا برح هتثدحأ يذلا عابطنالا نم ربكأ عابطنا ةيرضلا هذهل نوكيس

 دبع ريمدت نكلو .برحلا ديري ناكرألا ةئيه يف دحأ نم ام نإ :ًالئاق هتركف حرشو

 .«ةايحلا ديف ىلع ىقبتل ديحولا ليئارسإ رايخ وه رصانلا

 يتوم وجلا حالس دئاق نم bess .برحلل هتطخ مهنم لك مدقي تالارنجلا عفدنا مث

 عيمج ضبارم فرعي يليئارسإلا وجلا حالس نأ ىعدا يذلا (Motti Hod) دوه

 .ضرألا ىلع يهو اهمظعم ىلع ءاضقلا عيطتسي هنأو .ةيرصملا ةثافنلا تارئاطلا



 val يلزانتلا دعلا

 ودعلا تاعلط ىلإ هايتنالا تفل كلذ عمو .ًايموي ةراغ فلأب مايقلا لضفب كلذو

 .«ةعاس VS ىتح راظتنالاب انل ةجاح ال»:هلوقب همالك متتخاو .«ًاروف ةيركسعلا تايلمعلاب

 طئارخ نم هيدل ام ًاحراط (Shaike Gavish) شيفاغ ىكياش ثيدحلا ىف هالت

 تذخأ دق اهلك ةتس ىلإ نيتقرف نم دشحلا ًاعبتتم .ءانيس يف نييرصملا راشتنا عقاومل

 اهنإف .قالغإلا دعب ةرشابم خيشلا مرش انمجاه ام اذإ»:لاقو .ًامامت اهعضاوم

 .«ةهزن نوكتس

 هحسمو يرصملا شيجلا ةدابإ ....و يرصملا موجهلا sual ىضم نمز يأ نم رثكأ

 .«ةيناث رصم انددهت نأ لبق لايجألا رمت فوسو .ضرألا هجو نع

 نأشب اذام» اريباش ىشوم مياح لأسف .ءارزولا رود ءاجو .تازاجيإلا تهتنا

 يف انتراسخ نأشب اذامو» :ًالئاق .لاؤسلا اذه حرطب نارأ ناملاز هديأو «؟انندم فصق

 .«؟نينثا وأ ًاعوبسأ رظتنن ال اذاملف GYI ءانيس

 نأمطو .«يرصملا وجلا حالس ريمدتوه اندم نع عافد ريخ» :ًالئاق دوه درف

 .«لقأ نوكتس انرئاسخ امأ ٠٤/. تغلب مانتيف يف يكيرمألا ناريطلا رئاسخ نأب ءارزولا

 ريزو هحرط .ًادحاو ًالاؤس الإ هنيح يف اهلك اهنع بيجأو ىرخأ ةلثسأ تحرط

 ثيحب ًادج ةحجان ىلوألا ةبرضلا تناك ام اذإ نكلو» :وه .ياليزراب ليئارسإ ةحصلا
 .«5انققوم وه ام لخدتلا ىلإ يتايفوسلا داحتالا رطضت

 نم سيل هنإ ياليزرابل ًالئاق هذاقنإ نيبار لواح .هفش تنبب سبني ملو .دوه فقو
 عم نواعتلاب نوعسي فوس كلذ نم ًالدبو .ًايركسع تايفوسلا طروتي نأ لمتحملا

 .لاتقلا فقو ىلإ ةدحتملا تايالولا



 .قاطي ال حبصأ دق -رئاجسلا ناخدب ًاعبشم .ًاراح- تايلمعلا ةفرغ يف وجلا ناك

 هيمدق ىلع Lidly (Avraham) ماهارفأ به . دفن دق تالارنجلا ربص نأ امك

 روعشلاو :ًاموي رشع ةعبرأ ذنم طايتحالا دونج عم بقنلا يف تلزام» :ًاحئاص

 سلجن نحنو ةوق دادزي رصان .ةردابملا مامز ذاختا يف انلشفب روعش وه كانه دئاسلا

 .«!رصان نم ةردابملا (ala ذخأب انيلع .ًائيش لعفن ال انه

 .شيجلا يف نيومتلاو دادمإلا نيمأ (Matti Peled) دليب le هباقعأ يف ملكتو

 .ًافعض دادزي انداصتقا نأ نيح يف ةوق دادزيو همادقأ خسري ودعلا» :رثكأ سامحب

 .«نآلا ىتح دحأ انل اهحرشي مل ةياغل كلذ لكو

 .ىربكلا ىوقلل ددوتلا اذه لك» :ًالئاق (Ariel Sharon) نوراش ليئرأ ملكت مث

 نأ انيلعف انه ءاقبلا ديرن انك ام اذإف . انتيضق فسني .اندعاست يك اهيلإ لسوتلاو

 .«انفوقح نع عفادن

 (Lior) رويل لينولوكلا هفصو امك «فازنتسا برح» تناك .بخاص كارع بشن

 سوؤر نوعرقي اولظ ذإ» .ًافلس اهل اوططخ دق تالارنجلا نأ ًاعنتقم ناك يذلا

 .«ءاكبلا ىلإ مهعفد وأ ءارزولا عاكرإ مهفده ناك له يردأ الو .ءارزولا

 .هب قحل يذلا كاهنالا دعب .همامأ نكي ملو .ةرجاشملا هذه يف لوكشإ طرخنا

 امنيأو لح امنيأ ناكيرمألا نم هرمغ يذلا سأيلاو نطولا يف هب لح يذلا بعتلاو
 لظ نكلو .ةعاس نيعبرأو نامث نوضغ يف برحلا ةحيص عم مءاوتي نأ ىوس .لحر

 نأ وأ .قالطنالاب ةيلودلا ةلفاقلا نطنشاو لوخت نأ يف Wal نمزلا عوضوم شقاني

 ىلإ ةجاحب انلز Lay :ًالئاق تالارنجلا مهفأف .«رضخأ ًاءوض» ليئارسإ يطعت

 هنوع جاتحنس اتنكلو برحلا ءانثأ يف كلذ جاتحن الأ لمآو .همعدو نوسنوج ةدعاسم

 .انيساكم ةيامح لجأ نم انرصتنا ام اذإ ديكأتلاب همعدو

 لمعلا انحنم اننأو ؛هللضن مل اننأ .كش ىندأ نود .سيئرلل حضوأ نأ دوأو

 ريغي نل ًاناصقن وأ ةدايز نيموي وأ مويو .مزاللا نمزلا برحلا عنمل ممصملا يسايسلا

 وه «ىربكلا ىوقلا ىلإ ددوتلا» نأب نوراش أركذمو .ًابضاغ .لوكشإ عبات مث .ةجيتنلا



 var يلزانتلا دعلا

 نم دلبلا ررحيو .اهسفن نع عافدلا نم ليئارسإ نكمي يذلا حالسلاب كل ىتأ يذلا
 انسفنأ لأسن نأ انيلع» :ًالئاق فدرأو .برحلا فقوتت امدنع ءاقدصألا ىلإ ةجاحلا

 .نينس رشع لك bya ضوخن نأ ةمسن ينويلملا يذ دلبلا نحن انناكمإب ناك ام اذإ
 توصب هلوقب .ًاريخأ هلوق متتخا مث «؟ملاعلاو ةدحتملا تايالولا يدحت عيطتسن لهو

 (E7) .ءانه نولظيس برعلاف .يركسعلا رصنلاب یوسی ءيش ال» :نيصر

 وهو ًازئمشم ناك .ةرجاشملا ءانثأ ًاتماص ناك ناياد هيشوم نأ حضاولا نم

 ربخأو gles ريزوك هتيؤر يف ةموكحلا لبق نم ًالخدت هربتعا امم .ركفي تماص
 .«نمألا اياضق نأشب ةيرثكألاب ذختت يتلا تارارقلا ضراعأ يننإ» :ًالئاق رويل

 لوكشإ عم .دارفنا ىلع .ىقتلا ىتح تايلمعلا ةفرغ عامتجا ضفنا نإ ام كلذ عمو
 ىلع نإ ناياد مهل Jlag .كلذك .كوزتريهو نيبار دعب اميف مهيلإ مضناو :نولأو نابيإو

 مويلا يف ًأدبتس برحلاو .فرصتلاب شيجلا لوختو دحألا ًادغ عمتجت نأ ةموكحلا
 ةقرو اهمادختساو ةانقلا ىلع ءاليتسالا نولأ حرتقاو .سمشلا قورش دنع يناثلا

 حلاصملا نأب كلذ ًاللعم حارتقالا اذه ضفر ناياد نكلو .ناريت قئاضم ءاقل ةمواسملل

 نولأ حارتقا ضفر امك .اهداعبإ ليئارسإ عيطتست الو .ةانقلاب ةطبترم ةماهلا ةيبنجألا
 ملستسي فوس ًاليم ٠١ هلوط غلبي يذلا ةزغ عاطق نأب هضفر ًاللعم ةزغ لالتحا يف
 .ءانيس اهيف طقست يتلا ةظحللا يف ةقلط ةيأ نود

 دقل .عايصنالا يف Lih ادب نابيإ ىتحو .ناياد تاءالمإ مواقي لوكشإ دعي مل
 ىلإ ريشت يتلا ريراقتلاب ًالوأ ًارثأتم جيردتلاب ةيجراخلا ريزو بلق يف لوحتلا ثدح

 مث نمو .(قراوزلا قابس / ةيلودلا ةلفاقلا) اتاغير ةطخ قالطإ نع نوسنوج زجع
 .ةيليئارسإ ةيقابتسا ةيرض ىلإ ارزش رظنت دعت مل نطنشاو ob يحوت يتلا ةلدألاب
 لثئس امدنع كسار .يكيرمألا ةيجراخلا ريزو نع تردص يتلا ةيوفعلا ةراشإلل ناكو

 انتمهم نأ دقتعأ D :باجأف .ليئارسإل اهحبك عباتت ةدحتملا تايالولا تناك اذإ اميف

 ردصم ريع (Abe Fortas) ساتروف يبأ نم ةلاسر ناييإ یقلت مث ot دحأ حبك يه



 ليئارسإو تقولا عيضي هنأل كسار نم ةبضاغ لدعلا ةرازو نأ اهدافم .قوثوم يرس

 تفرصت ول» :ًامدق يضملاب ليئارسإ ىلإ ةراشإ اهنأكو ةلاسرلا هذه تدبف» .قرتحت
 .ًايثراك أطخ تبكترا دق نوكت اهنإف ةيسايسلا لماوعلا دافتتسا نود اهدحو ليئارسإ
 عم تاقالعلا نأو .ليئارسإ ةدعاسمل ةدحتملا تايالولا بهت نأ ليحتسملا نم ناكلو

 نوكت امبرف برحلا تبشن ام اذإو .ةرتوتم نوكتس كولسلا اذه نع ةثشانلا ليئارسإ

 ًاديج ةسوردملا تاءارجإلا نأ نم اونقيتي نأ نييليئارسإلا ىلعو .ةفلكمو ةليوط

 ءارجإ ةساردب ةدحتملا تايالولا عرشت امدنع مساح رثأ اهل نوكيس ةطبضنملاو

 .«ةمزألا يف اهطارخنا

Leiذإ .«ًارارضخا رثكأ» ودبي ام ىلع ناكف غريب دلوغ رثرأ هاطعأ يذلا ءوضلا  

 ىضفأ مث» ؛جئاتنلا اوفرعت نأ مكيلعو .مكدحو نوفقت مكنأ اومهفت نأ مكيلع» :لاق

 يه اهدحو ليئارسإ نأو تتام دق اتاغير ةطخ نأ ًاحضوم (Jila نوعدج ىلإ
 ماعلا يأرلا نإ :ًالئاق همالك متتخاو .ًايلاح مثاقلا رصان ديدهت ةهجاوم ىلع ةرداقلا

 قالطإب برعلا أدب ام اذإ ًاصوصخ .ليئارسإ حلاص يف نوكيس يملاعلاو يكيرمألا

 )££( .«نوفرصتت فيك نوفرعت فوسلف متفرصت نإ مكنأ مهفأ يننإ .«رانلا

 ىوس هيدل نكي ملف .ناياد امأ :نابيإ ىدل مساح عابطنا .تاراشإلا هذه لثمل ناك

 يف قمعب ًاقرغتسمم ناك دقلف .لاح ةيأ ىلع .تاراشإلا هذه ليلحتل ليلق تقو

 ةفرغ يف مهل لاق نيذلا تالارنجلا عم هتاءاقلبو .اهتاذ برحلا ةيجيتارتسا

 .انتبرضب موقن ىتح ةعاس VY نم رثكأ رظتنن الأ انيلع» :ًاليل تبسلا موي :تايلمعلا

 ةحاسمب لب .اهرمدن يتلا ةيرصملا تابابدلا ددعب سيل حاجنلا ميقي فوس يلاتلابو

 اهلمكأب ءانيس ةريزج هبش ضرألا هذه لمشت نأ يغبنيو .ءاهيلع يلوتسن يتلا ضرألا
 خيشلا مرش ىلع ءاليتسالا ضراعي Lai .نيبار ناكو .ةانقلاو ةزغ عاطق ادع اميف
 يف اهئاوتحا ىلع رصأ ناياد نأ ديب - ًايوبعت ةدقعمو .ةديعب اهنأب كلذ ًاللعم

 ديب طقست فوس .ةزغ لثمك اهلثم .ناريت قئاضم نإ :ًالئاق اهلالتحا يونملا يضارألا
 نإ ةلئاقلا 1401 ماعلا ةفارخ قحست فوسو .يرصملا شيجلا رايهنا دنع ليئارسإ

 .طقف ناديملا نم بحسنا لب .مزهي مل يرصملا شيجلا



 4۵ يلزانتلا دعلا

 :رواحم ةثالث .يوجلا موجهلا دعب ةرشابم أدبيس يذلا ءانيس وزغ ذختي فوس
 ىلإ ناهجتي نارخآلا ناروحملاو .حفر ةقطنم نم .ءانيس لامش يف عافدنا .لوألا
 ,ةعداخلا لامعألا نم ددع يف شيجلا لغشني .ةلمحلا هذهل ًادادعإو .ءانيس طسو

 موقيو .ةبقعلا جيلخ قمع يف ةيعالطتسا تاعلطب يليئارسإلا وجلا حالس موقيف

 .ربلا ريع تاليإ ىلإ طسوتملا رحبلا نم لازنإلا نفس نم ددع Jab ةيرحبلا حالس
 ءانيس بونج نم يتأيس ليئارسإ موجه Ob نودقتعي نييرصملا لعجي يذلا رمألا

 فلخلا ىلإ دودحلا نم دونجو ةعردم تاليكشت بحستو .طسولاو لامشلا نم ًالدب

 دونجلل ةحونمملا تازاجإلا فالآل روص رشنو -ًارس دعب اميف دوعت نأ ىلع-
 ةصاغ تناك ٌيطاوشلا نأ .واداه ليشيم .يناطيربلا ريفسلا دكأو .نييطايتحالا

 كلذ نييفحصلا ناياد ربخأو .«لطعلا لصف يف (Blackpool) لوب كالب نطاوشك

 لك مالسلا حنم يغبني هنأبو .لح ىلع ضوافتلل دعتسم هنأب» .ثبخ نع .مويلا
 مهنإ» :ًالئاق واداه فاضأو .«ىلو دق ليئارسإ يف ةنتفلاو جايهلا موي نإف .ةصرف

 )0£( .«ةليوط ةلقنل مويلا نودعي

 طقف ًاقلعتم نكي مل حاجنلا نكلو .ةيلمعلا حاجن نامضل age رفوي الأ بجي

 تالارنجلا ناياد رذحف .كلذك .ةيندرألاو ةيروسلا نيتهبجلاب لب .ةيرصملا ةهبجلاب
 يتقطنم يف انططخ عيمج فسني كلذ نإف .تاليإ نويندرألا مجاه اذإ» :ًالئاق

 ..سدقلا يف لتاقن انك اذإ شيرعلا ىلإ لوصولا نم نكمتن نل ذإ .بيبأ لتو سدقلا
 ةيلامشلاو ةيقرشلا نيتهبجلا يف «ًامامت ًايبلس ًافقوم» ليئارسإ ىنبتت فوس ذئدنع
 :ةيدودحلا E E cast فق ولو نكح

 ناكرألا ةئيه عامتجا رداغي وهو هتداق ناهذأ يف ناياد اهعبط يتلا ةلاسرلا تناك

 ىلإ لاقو .ندرألاو ايروس عم لاتق Yo :يه .ةكرعملا ناديم ىلإ ةيدقفت ةلحر يف
 اودوعت» :ةيلامشلا ةدايقلا سيئر (Elazar . Dado . David) -رزاعلإ «gala» دييفيد

 .«رصم دض يه برحلا هذه نأ ةركف ىلع



ranةتس  pliبرحلا نم  

 VA دعب ىلع (Dan) ناد زتوبيك نم ةيروسلا ةهبجلا نابقاري LIS نيلجرلا الك

 ينيطسلف يئادفو نايليئارسإ لتق ثيح (Kfar HaNassi) يسان اهرافك نع ًاليم

 دق يليئارسإلا عافدلا شيج تارباخم تناكو .قباسلا مويلا يف عقو مادص يف

 موجهلا أدب نم ةعاس نوضغ يف .نويروسلا موقي فوس» :أوسأ وه امم ترذح

 يلامشلا ليلجلا يف ةيروسلا تاعردملاو ةاشملا تاوق عفدب .رصم ىلع يليئارسإلا

 تاوقلا تدشتحا ةياغلا هذه قيقحتلو .ةيليئارسإلا تانطوتسملاو ندملا فصقبو

 نم ةمخض تانحش كانهو .ةيموجه عقاوم تذختاو نالوجلا ةبضه يف ةيروسلا

 ..سيساوجلا ركذ امك .ةيروسلا ئناوملا ىلإ لصت ةيتايفوسلا ةريخذلا

 ءايروس عم لماعتلل ئراوطلا ططخ نم ةموظنم عضو دق (Elazar) رازاعلإ ناك

fenدالمرام ةيلمع» مسا اهيلع قلطأو - نالوجلا ةبضه ىلع دودحم موجه نم  
(Marmalade)ةيربعلابو  re - ( Merkabat=bts 1s)ةيلمعب  Pincers) wis) 

 تاعفترملا لالتحا ىلإ ةئداهلا (Melkabeyim) ميياب اكليم ةيربعلابو ) ةشامكلا)

 يتلا (Makevet) تيفيكام ةيربعلابو ( ةفرطملا- Hammer رمه) ةطخ ىلإ :اهلمكأب

 لاترألا مدقتت نيح يف .نالوجلا طسو مجاهت فوس اهنأب ليئارسإ رهاظتت
 ىلع يلوتستو نالوجلا تاعفترمل ةيبونجلا ةفاحلاو ةيلامشلا ةفاحلا ربع ةيليئارسإلا

 .يروسلا شيجلا رمدتو ندرألا رهن عبانم

 قابتسا ىلإ ةفداهلا (Focus) سكوف ةطخ عم نمازتلاب نفنتف ةقرطملا ةطخ امأ

 رمألا للعو رازاعلا ةحيصن تناك اذكه - نييندرألا عدرو هطابحإو يروس موجه

 نإ ذإ .كلذك برح انه نوكي نأ بجيف .رصم دض برح كانه تناك اذإ»:ًالئاق

 انل ةجاح الف .لاتقلا ءدب دعب تس وأ تاعاس سمخ نوضغ يف زفقت فوس ايروس
 تاوقلا زرف ضفر هنكلو .أدبملا ثيح نم ةطخلا ىلع نيبار قفاو .«مهتراثتساب
 ةكرعم لجأ نم اهلك اهب ظفتحا يتلا رتبوكيليهلا تارئاط ًاصوصخو .ذيفنتلل ةمزاللا



 vay يلزانتلا دعلا

 ةيأ تحت لاتقلا ىلع نيممصم نييروسلا نأب رازاعلإ ليلحت ضفر امك .بونجلا
 فوس نييروسلا نإف ةعرسب رصم تمزه ام اذإ هنأ دقتعي نيبار ناكف .فورظ

 .روفلا ىلع نوعجارتي

 هنأ نمضن نأ انيلع» :هترايز ءانثأ يف هل لاقف .ناياد يف الإ لمأ رازاعلأل قبي مل

 انعفاد ام اذإف .(ةندهلا طخ) رضخألا طخلا دنع يهتنت الأ برح بوشن لاح يف

 ةيرقلا ىلإ راشأ مث .«ًاعورم نوكيس انعضو نإف لفسألا يف يداولا نم انسفنأ نع
 نيب ةلزاع ةقطنم انل لكشيس اهلالتحا نأ ًاحضوم «ةروعز» ةنصحملا ةيروسلا

 .نالوجلا ةبضه قارتخال قالطنا ةطقنو .تانطوتسملاو نالوجلا

 نأ انه نودوجوملا متنأ مكيلع» :ًالئاق رازاعلا رمأو .ًامامت ًايبلس ناياد در ناكو

 عيرست ىلإ يدؤت امبر ةيلمع ةيأ ضفري ناياد ناك ذإ .اودمصتو نيتباث اوسلجت

 ىلإ ةعرسب تاوقلا مدقتت نأ يف بغري ناك هنأ نيح يف .ايروس عم برحلا بوشن

 .حالسلا ةعوزنملا قطانملا

 (Uzi سيكران يزوع لارنجلا عم ىطسولا ةدايقلا رقم يف دهشملا ليثمت ديعأ
.(Narkissنكمت مدعل هفسأ نع .هليج ءانبأ نم دونجلا لثمك هلثم .سيكران ربعف  

 YALA ماعلا يف سدقلاو ةيبرغلا ةفضلا ىلع ءاليتسالا نم ليئارسإ

 سيكرانل نيرصاعملا ءاقدصألا دحأ (Rehavam Ze'evi) يفيئز مافاهير لاقو

 ليئارسإ ضرأ ريرحتو .لالقتسالا برح زاجنإب ملحن انك ًاعيمج اننأ فيك» ًاركذتم

 .ندرألا اهيلع رطيسي ناك يتلا تاعفترملا ىلع طقف انيلوتسا ولف .قرشلا هاجتاب
 يف .نيبار مهيف نمب .ًاعيمج انهجوي ملحلا كلذ ناكو .ةيبرغلا لوهسلا ءاقب انمضل
 .«ةيركسعلا انططخ عضو

 مايقلا ىلإ اهلك وعدت .ططخلا هذه لثمب ةئيلم ىطسولا ةدايقلا «جورد» تناك

 دلبلا مسقتو اهيف ةقطنم قيضأ يف ليئارسإ قارتخا نم برعلا عنمل ةداضم تامجهب
 .ةيبرغلا سدقلا ةنيدم لزعت وأ .نيمسق ىلإ



YAAةتس  phiبرحلا نم  

 Whip) طوسلا) بيو» مساب اهل زمري ناك يتلا كلت ططخلا هذه رهشأ نم

 برضل ةعاس نيعبرأو نامث مودت ةيلمعب مايقلا نمضتتو Pargol) لوغراب) ةيربعلابو

 ىلع ءاليتسالاو اهنم مهدرطو ةيبرغلا ةفضلا يف ةيندرألا ةيعفدملا زكرمت عقاوم

 ينعي كلذ ناك نإو ىتح hale ةيولوأ «طوسلا» ةيلمع نيبار ىطعأ .ةيقرشلا سدقلا

 نم يتأي موجه دض انسفنأ نع عفادن نأ انيلع» :لاقو .ةيلامشلا تانطوتسملا طوقس

 .«ةيبرغلا ةفضلا

 بيو ةطخ ناياد ضفر سدقلا لالت يف ناياد سيكران ىقتلا امدنع .كلذ عمو
 كبشي ًائيش لعفت الأ كيلع» :ًالئاق سيكران رمأو .ًاحومط اهنم لقأ وه امو (طوسلا)

 :سيكران هلأسف .«نوعلا تابلطب ناكرألا ةئيه جعزت الأ كيلعو .ندرألا عم ليئارسإ

 ذئدنع» :ناياد هباجأف «؟ربكملا لبج ىلع اولوتساو ةراثإ نود نويندرألا انمجاه اذإو»
 اهدعبو .خيشلا مرشو ةانقلا ىلإ لصن عوبسأ نوضغ يفف .كعقوم يف دمصاو ربصا

 )7£( «.كتطرو نم كجارخإ هرسأب عافدلا شيج يتأيس

 ماهملا نم ديزم همامأ ناك كلذ عمو .ناياد ىلع ًاقاشو ًاليوط تبسلا كلذ ناك

 .سدقلا يف ةصاخلا هتقش يف لوكشإ عم ءاقل همامأ ناك .يهتني نل راهنلا نأكو

 تارئاط تس ىلإ رقتفي يليئارسإلا شيجلا نأب أبن ىقلت دق ءارزولا سيئر ناك
 .عفادملاو ,تابابدلا- ةحلسألا ةيقب امأ .برحلل يلاثملا مزاللا ددعلا لمتكي يك

 ًاءازع ريرقتلا اذه هل بلج .ةكرعملل امامت ةزهجم تناكف -تارزنجملا فاصنأو

 نم دده يذلا لوغيد نأ اهدافم يتلا سيراب نم ةيتآلا ةبيئكلا ءابنألا مغرب .ًادودحم

 قرشلا يف ناودعلاب أدبت يتلا ةلودلا ىلإ ةحلسألا عيب ىلع رظح ضرفب لبق
 ريفس ضرتعاو .ليئارسإ ىلإ ةحلسألا عيمج ىلع ًارظح ضرف دق .طسوألا

 فيك .رانلا قالطإب انأدب دق اننأكو انومتندأ دقل» :ًالئاق .«ناتيإ» سيراب ىلإ ليئارسإ

 هجاجتحا نكلو «؟برحلا أدبيس نم اوفرعت نأ نود ليئارسإ ىلع ًارظح نوضرفت
 .برعلا ةميزه ىلع ليئارسإ ةردقم يف كشي ناك يذلا لوغيد نإ .حايرلا جاردأ بهذ



 vag يلزانتلا دعلا

 .هرارق ذختا دق .يمالسإلا ملاعلاو اسنرف نيب ةيخيراتلا طباورلا ةداعإل ًاقاوت ناكو

 كنأ وه - طقف أدحاو Le فرعأ انأ .زيزعلا يديس Wile ةظاظفب ناتيإ دصو

 (EY) .«كتموكح ررقتس اذام فرعت ال ًاضيأ كسفن تنأ

 .نابيإو ناياد نم ًالك .ًاليل تبسلا موي رخاوأ يف نآلا ءهتيب يف رظتني لوكشإ ناك

 ةريخألا ةملكلا ىلإ اوعمتسيل .مهلك ءاوعمتجا - نيدايو غوزريهو (Levavi) يفافيلو

 ميرم هتجوزل لوكشإ لاق .نطنشاو نم امهوت نم نيدئاعلا .نامراهو ثيمأ نم

 نمرغنج ةيربعلاب) نايتفلا ءالؤه يتأي امير .يردي نم» :عومسم توصب ًالئاستم
 هيف امب انرظتنا اننأ ملاعلا فرعي نأ مهملا نم ؟ةعقوتم ريغ ءابنأب 1186111611

 ؟براحن اننوعديس مك .فيلاكتلا ةظهاب برح اهنكلو .انزوف نم دكأتم يننإ .ةيافكلا

 فقوب نوبلاطي فوس مهريغو لوفيدو سورلا نإف .انحلاصل رومألا تراس ام اذإف
 .«كلذ لجأ نم نوطغضيو رانلا قالطإ

 ناك» :لوقي عامتجالا عئاقو لجسيل كلذك يعدتسا يذلا رويل لينولوكلا بتك

 ةيأ كانه نوكت نلف .برحلاب نامراهو ثيمأ ىصوأ ام اذإ .«قاطي ال رتوتلا
 فقوت نأ نكمي -ةيتايفوسلا تاراذنإلا الو .ةيسنرفلا ةعطاقملا -Y ىرخأ تارابتعا

 ةلاسر املسو ليللا فصتنم يلاوح ناشالا لخد .يركسعلا لمعلا نع ليئارسإ

 وأ ردابت نلو- ةلفاقلا ةيلمع معد عيطتست ال ةدحتملا تايالولا نأ اهدافم .ةدحوم

 برحلا انأدب اذإ» :هحئاصن ثيمأ عباتو . ًايركسع ليئارسإ عم نواعتت نلو - كراشت

 مث .«انيلع ًالابو كلذ نوكيس اهحبرن مل نإو .انعم عيمجلا نوكيس - اهانحبرو

 يف حجني لمع يأ نوكرابيس نييكيرمألا نأب عابطنا يدل» MiLB روفلا ىلع فدرأ

 ىلع ةيقابتسا ةبرضب مايقلا ىلإ ناوعدي نامراهو هنأ ادبو .«رصانلا دبعب هقاصلإ

 ًاعوبسأ ليئارسإ رظتنت نأ» امهحارتقاب امهيلإ نيعمتسملا Lala امهنكلو .روفلا

 (Dolphin) نيفلد ةرخابلا امهنهذ يف ناكو .«ناريت ىلإ ةنيفس لسرت مث نمو .رخآ
 هتميق La ةلمحمو ايبويثأ يف (Massawa) اواسام يف ةيسارلا ةيليئارسإلا ةلقانلا

 Ua رالود نييالم ةعست



Yooبرحلا نم مايأ ةتس  

Laiيذلا .ناياد  Jbيف» :ةأجف رجفنا دقف .ةظحللا هذه ىتح ًاتماص  

 ىلع اننأ نويرصملا ملعيس ناريت قئاضم ربع ةنيفس اهيف لسرن يتلا ةظحللا
 نم .ليئارسإ ضرأ رسخنو ...ًالوأ اننومجاهي فوس يلاتلابو .موجهلا كشو

 .«!!رظتنن نأ قبطملا نونجلا

 .ينايادلا راجفنالا اذه امهناذآ ple امدنع امهحارتقا نع نامراه ثيمأ عجارت

 ثيدحلا ةرادإ مامز ناياد ذخأ .رجفلا ليبق عامتجالا ةياهن ىتح ةظحللا كلت ذنمو

 نامض وحنو .يلاتلا مويلا حابص ءارزولا سلجمل عامتجا دقع وحن .ءاشي ثيح ههجوي
 نيتعاس وأ ةعاس نوضغ يف» هنأ نيعمتجملل ردقو .موجهلاب مايقلا ىلع ةقفاوملا
 نوكت ةيربلا تاوقلا كلذكو ؛ىربكلا هفادهأ ققح دق يليئارسإلا وجلا حالس نوكي

 ىلإ انقيرط يف نوكنس يلاتلا مويلا يفو .لوألا مويلا يف ىربكلا اهفادهأ تققح دق

 (EA) .«لقألا ىلع ةنس فصن دعب ام ىلإ ناريط حالس رصم ىدل نوكي نلو .ةانقلا

 رطيسي نأ عاطتسا .عافدلل ًاريزو ةموكحلاب ناياد قاحتلا نم نيموي نوضغ يف

 ريزو ناك كلذ عمو .ةيمتح ةروصب برحلا وحن ههجويو يليئارسإلا رارقلا ىلع

 ةروصب هيلإ لصوت ام ىلع قفاوي فوس ءارزولا سلجم نأ هنظ يف ًاثطخم عافدلا
 عمتسا .دحألا موي ةحيبص VOA ةعاسلا يف ءارزولا سلجم داقعنا ىدل .ةينيتور

 يكيرمألا سيئرلا رارصإ ىلع دكأ هنكلو .يركسعلا عضولل ليلحت ىلإ ًالوأ ءارزولا
 ةنيفس ىلع نوكت نأ لضفيو .ىلوألا ةصاصرلا رصان قلطي نأ ةرورض ىلع
 عورشم هاجتاب ةطغاضلا ةيكيرمألا ةرادإلا يعاسم Goad ريرقتلا نكلو .ةيليئارسإ
 .ةطيحملا ةيرحبلا لودلاو سرفنوكلا ءاضعأ لعف دودر نم مغرلا ىلع ةلفاقلا

 ىرخأ ةلاسر تدرو ىتح ةيكيرمألا ةسايسلا ضارعتسا نم نابيإ يهتني دكي مل

 ةيرحبو ليئارسإ نمأب اكيرمأ مازتلا ىلع .ًاضيأ .ةلاسرلا هذه تدكأ .نوسنوج نم

 ىلإ ةلاسرلا هذه يف راشأو .ةلفاقلاب ةقلعتملا تالكشملا نع رظنلا ضغب - راحبلا

 لمعلا ىلع هحاتفنا ىلإ ًاحملم .ثيمأ لارنجلا عم ةلماكلا رظنلا تاهجو لدابت هنأ



 ۳۱ يلزانتلا دعلا

 لاق ذإ .ًاروف عابطنالا اذه تحَم دق ةلاسرلا ةمتاخ نأ ديب .يقابتسالا يركسعلا

 نع ةلوؤسم اهسفن ليئارسإ لعجت Vi ةرورض ىلع ديكأتلا نم يل دب ال»:سيئرلا
 .اهدحو نوكت نأ يه تررق اذإ الإ اهدحو نوكت نل ليئارسإ نإ .ناودعلا ةردابم

 .«رارقلا اذه لثم نختت فوس اهنأ ًادبأ روصتن ال نحنو

 .نوسنوج تاريذحت مغر .ًاروف فرصتت نأ ليئارسإ ىلع نأب ءارزولا عانقإ ةمهم نإ
 ةعقتمم يليئارسإلا ينمألا عضولا ةروص تناك .فيلراب قتاع ىلع نآلا تعقو دق

 .ةقيقدلا ليئارسإ ةرصاخ دنع سدقلا يف ةزكرمتم ةيندرألا تاوقلاف :ةفيخم

 زكرمتتو .حفر دنع ةفاثكب ةنصحم .تاليإ ىلع ءاليتسالل ةرشتنم ةيرصملا تاليكشتلاو
 نودعتسيو نالوجلا تاعفترم يف نوزكرمتم نويروسلاو .كلذك ةيبرغلا ةفضلا يف نآلا

 نادلبلا نم تارئاطلاو تابابدلاو تاوقلا عمجتتو .ليئارسإ وحن اهنع لوزنلل طاشنب

 .تايفوسلا معد ىلإ نينثمطم ليئارسإ دوجو ىلع دحوم موجهب موقتل ةيبرعلا

 تاوقلا مظاعتت نأ لبق ًاروف كرحتلا ىلإ ةجاحلا ىلع ًادكؤم هدعب ناياد ملكت

 لمكي نأ بجي» :لاق ذإ .ةأجافملا هبشي ام كانه لظ كلذ عمو .ةوق دادزتو ةيبرعلا

 تائم ريمدتب أبنتو .«هلعفن نأ انديري ام لعفن نأ انيلعو .هأدب يذلا جهنملا رصان

 زوفنو انتقيرطب برحلا هذه ضوخنل ةديحولا انتصرف اهنإ» - ةيداعملا تارئاطلا
 .ةريرم ةيسامولبد ةكرعمب عبتت نأ ىلع - .«اهيف

 .ةمرصنملا ةثالثلا عيباسألا لالخ ةلئاه أطوغض مواق يذلا لوكشإ رود ءاج مث

 gül :لاقف .ةريخألا ةملكلا بحاص وه ةياهنلا يف هنكلو .رقّتحاو لزعو فنعو

 لمعب مايقلا نمز :يليئارسإلا عافدلا شيج ىلإ رمألا كرتن نأ انيلع Ob مويلا عنتقم

 .«هذيفنت بولسأو يركسع

 نويروغ نب لوقب اريباش يشوم ميياح دهشتسا ذإ .تاضارتعا كانه تلازام

 دجيلو !Oa .نويروغ نب بهذديلق» .فيلح نود برحلا ىلإ بهذت نل ليئارسإ نإ

Lىربناو «!!ءايحأ لظنس اننأ نم ًادكأتم تسل» :ًالئاق ناياد هعطاق .«ًافيلح  



 برحلا نم phi ةتس ۲

 .اريباش نع عافدلل (Zorach Warhaftig) غيتف اهراو خاروز .ةينيدلا نوؤشلا ريزو

 ريبك ينوناق لقعب بوهوم هنكلو .ًامزق نوكي داكي Lae ةماقلا ريصق خاروز ناك
 شيجلا يف نومدخي نيذلا ةثالثلا هدالوأب همامتها زواجتي هتلعج ةيفالخأ ةعانفو

 بيس داجيإل قئاضملا ربع ةنيفس لاسرإ ةرورضب خاروز بلاط .مهيلع هقلقو

 ىلع موللاب ىقلي نأ نم نينثا وأ راحب لتقي نأ ريخ» :هلوقب اذه هبلط للعو .برحلل

 مويلا نأشب قلق Li لب .رصنلا يف كش يأ يدل سيل .برحلا نش يف ليئارسإ

 .«رصنلا يلي يذلا

 سلجم يف ةيرثكألا نولكشي اوحبصأ اميف رثؤي مل ةنادإلاب يلودلا ديدهتلا نكلو

 ءاننونيدي فوس» :ابناج غيتن اهراو فواخم ىحن نأ دعب نولأ لاغيإ لاق مث .ءارزولا

 «.ةايحلا ديف ىلع ىقبنس اننكلو

 نانثا ضراعو .برحلا حلاصل رشع انثا توص .تيوصتلا ىوس كلذ دعب قبي ملو

 :فطاوعلا نم ًايلاخ ةجهللا طيسب .ًاريصق ناك .رارقلا ةدوسم ناياد بتك .طقف

 ريزوو ءارزولا سيئر نم يساموليدلاو يركسعلا عضولا لوح ريراقتلا عامس دعب»

 سلجم ىهتنا .يليئارسإلا عافدلا شيج تارباخم سيئرو ناكرألا سيئرو عافدلا

 نم ليئارسإ ىلع موجهلل ترشتنا دق ندرألاو ايروسو رصم شويج نأ ىلإ ءارزولا

 مايقلا ءارزولا سلجم ررق كلذل .ليئارسإ دوجو ددهي يذلا رمألا ةديدع تاهبج

 عوقو عنمو اهب طيحملا قوطلا نم ليئارسإ ريرحت ىلإ فدهت ةيقايتسا ةيرضب

 (EA) .ةدحوملا ةيبرعلا ةدايقلا هنشتس يذلا كيشولا موجهلا

 موجهلا ءدبل نيقاوت DLS امهالكو .نيبارو ناياد ىلإ ةيلمعلا تيقوت كرت

 نويئادفلا ربعي نأ لبقو ندرألا ةيقارعلا تاوقلا لخدت نأ لبقو نكمي ام عرسأب

 مويلا ةحيبص يف ةورذلا ةعاس نوكت نأ ررقت اذكهو .ةيبرغلا ةفضلا نويرصملا

 ةعباسلا ةعاسلا نيبا 95317 .(ناريزح) وينوي نم سماخلا ىف نينثإلا ىلاتلا

 .فصنلاو ةعباسلا ةعاسلاو



 Yor ىلزانتلا دعلا

 :هطاشن ديعتسي يبرعلا ملاعلا

 وينوي نم يناثلا يف ايلعلا ةدايقلا رقم يف نيعمتجملا طابضلل رصانلا دبع لاق
 ةعاس VY ىلإ ةعاس tA نوضغ يف برضيس ودعلا نأ عقوتن نأ «Ude :(ناريزح)

 سيئر ًالوأ عامتجالا يف ملكت .ريدقت دعبأ ىلع (ناريزح) وينوي نم سماخلا لولحب
 هدشح زجنأ دق يليئارسإلا عافدلا شيج نأ نيب يذلا .قداص .ةيركسعلا تارباخملا

 تارئاطلا مايق ىلإ ريشت ريراقت ىلإ ةفاضإلاب عافدلل ًاريزو ناياد نييعت نإ .هراشتناو

 راشأو .ديدج طاشن ىلع لدي .ءانيس قوف ةقيمع ةيعالطتسا تاعلطب ةيليئارسإلا

 وه رخآلا رايخلاو .موجهلا وأ عقاولا رمألا لوبق امإ :نيرايخ ليئارسإ مامأ نأ ىلإ
 ليئارسإف .ندرألا ىلإ ةيقارعلا تاوقلا لوخد ببسب ودبي ام ىلع ًالامتحا رثكألا

 ىلع .ديكأتلاب .فرصتت فوسو .برحلل ةعيرذ تاوقلا هذه لثم دوجو ًامثاد ربتعت

 .؟ًالوأ برضت نأ .نذإ .رصم ىلع لهف .روفلا

 لوألا ىصوأ ذإ .دومحم يقدصو قداص نيب ًانايحأ لاع توصب لادج بشن
 موجهل ةضرعم يه ثيح ءانيس يف ةمدقتملا دعاوقلا نم ةيرصملا تارئاطلا بحسب

 اي يلمع فرعأ انأ» :ههجو يف ًاحئاص ةركفلا ّدّص ناريطلا دئاق نأ ديب .ئجافم

 ضراعي لازامو «!!نيرايطلا تايونعم مطحي ةمدقتملا دعاوقلا نع يلختلا نإ !!قداص

 نيب ام رسخن فوس» :ًاعقوتم لاقو .ىلوألا ةيرضلاب ليئارسإ موقت ىتح راظتنالا
 ضرتعيل رصانلا دبع رود نآلا ءاج .«للشلاب باصتق .انتارئاط نم AY ىلإ ٥

 يأرلا لامهإ عيطتست ال رصم نأب ًاحضوم موجهلاب ةثدابلا يه رصم نوكت نأ ىلع

 نأ امك .اسنرفب ةديدجلا اهتالصب فزاجت وأ ليئارسإ ىلع اهموجهب يملاعلا ماعلا
 .نطنشاو ىلإ ةررقملا نيدلا ييحم ةرايزو .ةدحتملا تايالولا عم تاثداحم ةيادب كانه

 ام اذإ عيضي نأ نكمي كلذ نكلو .ةريطخ ةيجيتارتسا ةميزه نم ليئارسإ تناع دقل

 نم 1٩۰ ىلإ 1۸۰ كيدل ىقبي» :هلوقب دومحم يقدص نأمط مث .«موجهلا رصم تأدب

 نم كيدل يقبتملا ددعلا اذهب ودعلاب لزنت نأ عيطتست رئاسخلا نم مكف .كتارثاط

 )07( .«2۷ ىلإ ٦٠ نم» :ناريطلا دئاق باجأف» ؟تارئاطلا



Yetبرحلا نم مايأ ةتس  

 .ليئارسإ نأ ىري ىلوألا .ةمزألا نأشب نيرفانتم نييأر اذ ناك رصان نأ ودبي

 وأ يرصملا وجلا حالس برضب مايأ نوضغ يف موقتس .ةيواز يف اهرشح لضفب

 لصوتلاو برحلا بنجت نكمي هنأب رعشي ناك كلذ عمو .سيوسلا يف طفنلا يفاصم
 رمألاب فارتعالا متيس ذإ .يسيئرلا ديفتسملا يه رصم هيف نوكت يسامولبد لح ىلإ

 ةدحتملا تايالولا نم ةريبك تادعاسم ىلع لوصحلا متيس امك ءانيس يف عقاولا

 نمزلا نع رارحألا طابضلا ةعامج ءاضعأ دحأ لاؤس ىلع ًادرو .ةيبرعلا لودلاو

 ىلإ روهش ةتس» :لايتخاب رصانلا دبع باجأ .موجهلاب هيف ليئارسإ موقتس يذلا

 نم نذإ نود اوكرحتي نل نييليئارسإلا نأ معزو .ًالصأ تمجاه نإ اذه .«ةينامث

 .نذإلا كلذ ليئارسإ نوحنمي الف .تايفوسلا نم نوجرحم نويكيرمألاو نييكيرمألا

 عم امهارجأ نيتلصفنم نيتيفحص نيتلاقم يف رصانلا دبع ىدل نييأرلا نيابت رهظ

 :ةكيشو برحلا نأ امهنم ةدحاو يف ىعدا .وينوي نم ثلاثلا يف ةيناطيربلا ةفاحصلا

 )0١( .تهتناو تربع دق ةمزألا نأ ىرخألا يفو

 ًايومد ال أرصن نأو .تمزه دق ليئارسإ نأ دقتعي ناك يذلا هدحو رصان نكي مل
 ةركف ذبحي مل» :لاق Tesh. M. R) )شيت. م.ر ةرهاقلا ىلإ ادنك ريفسف .زرحأ دق

 ادبو .نييسامولبدلا نييقارملا نم ةلق ىوس سئاي موجهب ليئارسإ مايف رطخ دوجو

 دق رصان نأب لوبق كانه .همهف وأ ليئارسإ يف يرجي ام ةبقارم نوذبحي اوناك مهنأ

 ىلعو «.مهوديحو نييكيرمألا اولداع دق سورلا نأو ,ةقفوم ةبرض هيجوت يف حجن

 .يفاشملا ةرسأ زجحو .ةيبيردتلا ةيوجلا تاراغلاو ميتعتلا تايلمع رارمتسا نم مغرلا

 عضولا ىلإ تابثب دوعت رصم يف ةلاحلا تناك .ةيبابش ةيركسع داون ليكشتو

 ىتح .ةيلخادلا رفسلا ىلع ةضورفملا دويقلاو .ئراوطلا تاءارجإ تففخف .يعيبطلا

 El -) ينوقلا .ةدحتملا ممألا ىلإ رصم ريفس جتحا .طشنت تأدب دق ةحايسلا نإ

(Konyةيسامولبد ىلع ةمئاقلا ةيرامعتسالا رشع عساتلا نرقلا تاسايس» ىلع  

 انما ةن ناووفلا فاه ةوورتشلا .Sigs Vis اقع ين رهو saa Sl فيلا

 اهراحبإ ةيكيرمألا (Interpid) ديبرتنا ةنيفس تعبات كلذ عمو .«ةيرصملا ةيميلقإلا



 ۳0 يلزانتلا دعلا

 لاقو .نييورقلا فالآ اهييحيو .ةيرصم نفس اهبكاوت ةفاعإ نود سيوسلا ةانق ربع

 ...ليئارسإ ةهجاومل نودعتسم GI نحن» :ةينطولا ةيعمجلا مامأ ًاجهتبم رصانلا دبع
 تاوق باحسنا وأ ناريت قئاضم وأ ةبقعلا جيلخ ةيضق يه نآلا ةيضقلا دعت ملف

 ؤطاوتب مت يذلا ...نيطسلف يف لصاحلا ناودعلا ةيضق يه لب .ةيلودلا ئراوطلا

 (0Y) .«ةدحتملا تايالولاو ايناطيرب

 قمع لاؤسلا اذه روهظ ةرصنلاب تمسح اهنأ al ةكيشو برحلا تناك له
 نود نييطايتحالا فالآ لوصو رمتسا ذإ .ةيرصملا ةهبجلا يف نآلا ةرشتنملا ىضوفلا

 حانج هعضو ريرقت جتنتساو .ةيافلا وأ ناكملاب ساسحإ وأ ماعط وأ تازيهجت

 يف اهتاعافد ميعدتل ىرخأ روهش ةتس ىلإ جاتحت رصم نأ شيجلا يف طيطختلا

 اهأرقي مل امبر لب .تلمهأ ةيصوتلا هذه نكلو .ةكرعملل ةزهاج حبصت ثيحب ءانيس

 .يبنلا دبع قيفوت لارنجلا لصو امدنعو .ىضوفلا تمع اهب ذخألا نم ًالدبو .دحأ

 ةيعفدملا ءاول ةدايق ملتسيل ءانيس ىلإ .يشتارك يف قباسلا يرصملا يركسعلا قحلملا

 ىوس هيدل سيل نأو .نواه عفادم الو .ةيعفدم هيدل سيل نأ دجو .عردلل ةداضملا
 ًاتيش نوفرعي اونوكي مل هدونج نأ نع ًالضف .ىرخأ ةدحو نم تريعتسا تابابد عبس
 .تابابدلل ةداضملا برحلا نع

 مامألا ىلإ ءارحصلا يف لقتنت يهو اهتابكرم تيلبو .,تادحولا تارشع تكهنا
 رظن .رصانلا دبع نم يصخش رمأب ةزغ ىلإ تكرحت ذإ .فلخلا ىلإو
 .شيجلا ةوق طقف ددبت ال اهنأل .علهب تالقنتلا هذه ىلإ ةربخ رثكألا تالارنجلا

 ناك كلذ عمو .أضيأ .تككفت دق «حتافلا» ةطخ ساسأ ىلع ينبملا راشتنالا نإ لب

 داعتبا وه كلذ» نأب هايإ ًاركذم رصانلا دبع ىدل جتحا يذلا ديحولا وه رماع

 .ايلع ةيئاعدو ةيسايس ةميق ةزغل» :ًالئاق سيئرلا هباجأف .«انتطخ نع ريبك
 «5شيرعلاو ةزغ ترسخو .نيطسلف ةداعتساب مهتدعو اذإ ينع برعلا لوقي اذامف

 مث «؟اهلمكأب برحلا انرسخ نإ نولوقيس اذامو» :ًالئاستم ضرتعا pale نكلو
 )07( .ضفأتلاو بضغلاب ًارهاظتم جرخ



 برحلا نم ali ةتس ۳٦

 مدع وأ موجهب ليئارسإ مايق لامتحا نيب يأرلا تتشم رصانلا دبع ناك اذإ

 ةطخ» طوطخ ىلع يرصم موجهب مايقلاب ًامزتلم لظ أرماع نإف .موجهب اهمايق

 تاوق ىلإ دهعو .بقنلا يف يضرأو يوج موجه نشب لمأي لازام ذإ :ءدسألا
 -Murta ىجترم لارنجلل لاقو .ءانيس يف داضم يليئارسإ كرحت يأ دصب يلذاشلا

Bi)ةيثالثلا برحلا ىلإ دوعي عازن ناياد يشوم نيبو ينيب . 

 ىلإ حرصو .يليئارسإلا شيجلا رمدألو هاسني نل ًاسرد هنقلأل يتصرف هذهو

 ًادادعتساو .«ليئارسإ براحو ZV ةردقملا كتاراسخ سنإ» :دومحم يقدص

 ناءاوللا لقتنا ًالثمف- كانهو انه دونجلا كيرحتب pale عبات لاتقلا كلذل

 يتلا تارباخملا ريراقت ًالهاجتم -مايأ ةرشع يف تارم عبرأ .170و74١ طايتحالا

 بونجلا يف سيلو .اهطسوو ءانيس لامش يف دشتحت ةيليئارسإلا تاوقلا نأ نيبت

 (04) .ضرتفم وه امك

 هتالواحم يف ًاقرغتسمو .مداقلا لاتقلل هططخب ًادج ًاثبشتم ناك pale نكلو

 وينوي نم ىلوألا مايألا لالخ ءانيس يف شيجلا ةينب ريغ دقف .رثكأ هتطلس عيسوت

 .ةانقلا ةدايقو .ةيبرغلاو ةيقرشلا ةدايقلا ىلإ ءانيس ةريزج هبش ًامسقم (ناريزح)
 ىلإ ايلعلا ةدايقلا نع ةرداصلا رماوألل دب ال ناكو .ناديملا ةدايفو .ةيمامألا ةدايقلاو

 .اهلوصو لبق رابك طابض ةتس نع لقي ال ام ربع رمت نأ ناديملا

 .ةليلق ةيلاتق ةربخ يوذ نييركسع نييطارقوريبو .رماع عابتاب عقاوملا هذه تّثلمو

 دعترا .رماع مامأ ةرشابم نيلوؤسم اوناكو Stasi ةربخ مهيدل ناك نإ اذه
 (Shaike Gavish) :شيفاغ يكياش لاق .تارييغتلا هذه مهتبقارم ىدل نويليئارسإلا

 نأ بجيو .طق مهبراحي مل سانأب ةدايقلا نم ةديدج تايوتسم سمخ دجوأ دقل»

 لك لهاجت ًارماع نكل .«ًارمأ اوقلتي نأ لبق ىتح سيوسلا ىلإ قيرطلا فصن عطقن

 يف لاقو .صاخ هجوب .هتوقبو هشيج نم ًاقثاو لظ ذإ .ودبي ام ىلع .قلازملا هذه

 ليئارسإل .دوهيلا ةصرف برحلا هذه نوكت امبر» :ءانيس يف نيرايطلل هل زاجيإ



 Yy ىلزانتلا دعلا

 لالتحاو ١901 برح لوح هويتك ام لك نأ اوفشتكيلو اندض مهتوق اوبرجيل .نيبارو

 يريقشلا عم ةيفتاه ةملاكم يفو .«ءارهلاو نايذهلا نم ةعومجم ىوس نكي مل ءانيس

 نيرداق ًابيرق نوكنس اننأ» يف هلمأ نع رماع رع .(ناريزح) وينوي نم عبارلا يف

 .«دبألا ىلإ ليئارسإ نم انسفنأ صيلختو ةردابملا مامز ذخأ ىلع

 :يلاتلا مويلا يف ءانيس يف ةمدقتملا عقاوملل ةيدقفت ةلوجب مايقلل ريشملا ططخ

 فلحلا- عوبسألا ثادحأ صّخل .يناثلا يبرحلا هرمأ ردصأ كلذل ًادادعتساو

 دوهجل تايفوسلا طابحإو .ندرألا ىلإ ةيقارع تاوق لاسرإو .يندرألا -يرصملا

 طغض نم يناعت ليئارسإ نأ امبو .اهناودعل اكيرمأ معد ىلع لوصحلل ليئارسإ

 نشت فوس اهنإف .ةيفرشلا ةهبجلا نم تاديدهت هجاوتو .ةظهابلا رافنتسالا فيلاكت

 :هرماوأ ردصأ ساسألا اذه ىلعو .رماع ررق اذكه .نيعوبسأ نوضغ يف ًاموجه

 هيدل امب كلذ زاجنإ عيطتسي انشيجو .ةسيئرلا ةحلسملا ودعلا تاوق ريمدت انفده»

 لتاقيل»و .ةعاجشو ًاطابضنا يدبيل شيجلا اعد مث .«هفرصت تحت تاردق نم

 لب .رصم لجأ نم تسيل ةكرعملا نإ» هلوقب هرماوأ متتخاو .«ةوق نم هيدل ام ىصقأب

 .ةيبرعلا ةمألا فرشو ةحلسملا تاوقلا فرش مكيديأب :اهرسأب ةيبرعلا ةمألا لجأ نم

 )00( .«مكظفحو هللا مكاوق .رصنلا نم قثاو يننإ

 دلبلا نع عافدلا ىلع شيجلا ةردقم يف كش يأ رماع الو رصان ىدل نكي مل

 ام ردقب .برعلا لك دهج بلطتت امبر .لاح ةيأ ىلع .اهتميزه امأ .ليئارسإ دض

 نإف .برحلا جراخ ندرألاو ايروس ءاقبإ ىلع ةدمتعم ناياد ةيجيتارتسا تناك

 .ةكرعملا يف امهدوجو ىلع ةدمتعم تناك رصم ةيجيتارتسا

 رصم يف امك .كانه ةايحلا ترمتسا ذإ .ةلئافتم ندرألل ةبسنلاب قافآلا تناك

 تادادعتساو .ةيرصانلا تارهاظملاو .مدلاب عربتلل ئراوطلا تالمح مغرب ةيداع

 ةدايق نآلا ىلوت يذلا .ضاير معنملا دبع لارنجلا ناكو .برحلل ةمومحملا شيجلا

 هحسم مامتإ ىلع ةعرسب لمعي .ندرألا يف نييرصملا نييئادفلاو يبرعلا قليفلا



 برحلا نم phi ةتس ۳۰۸

 اهلوط غلابلا دودحلا ضرعت ببسب تاطاشنلا هذه نكت مل .ةيبرغلا ةفضلا تاعافدل

 يمسر خيرات يف درو دقف .نيينيطسلفلا Agi عفادب لب .بسحف رطخلل ليم ٠

 نييليئارسإلا ديب اهعوقوو ةدحاو ةينيطسلف ةيرق ةيأ عايض» نأ يمشاهلا شيجلل

 دالبلا ءاحنأ عيمج يف لب .بسحف ندرألا يف سيل .ةريطخو ةفينع لعف تادر ريثيس

 ةيولأ ةعست ترشن .ةيجيتارتسا قطانم يف تاوقلا زيكرت نم ًالدب اذكهو .«ةيبرعلا

 تبشن ام اذإو .سانلا مهاري ثيح ندملاو ىرقلا يف ًايندرأ ءاول رشع دحأ لصأ نم

 :ةيليئارسإ تاقارتخا يدافتل ةيويح رواحم يف ةرثعبملا تادحولا هذه عمجتت برحلا

 .ندرألا يداو ىلع ةلطملا تاعفترملا ىلإ عجارتت اهنإف .كلذ يف تلشف اذإ امأ

 قليفلا تالارنج نم يأ ضرتعي ملو .ضاير ططخ ىلع هسفنب نيسحلا قفاو

 شيجلا تايلمع سيئر «يلاجملا فطاع» ءاوللا دئاق وه ضراع يذلا ديحولا .يبرعلا

 ةيندرألا تاوقلا عيمج رشن ةرورض ىلع حلأ ذإ .قاطنلا عساو مارتحاب ىظحي يذلا

 نكلو لاق امك «ةيبرغلا ةفضلا ىلع رطيسي سدقلا ىلع رطيسي نم نأل» .سدقلا يف

 ءاول ًاززعم .يلع مامإلا ءاول وه ةاشم ءاول الإ سدقلا ىلإ لقني ملف .هزواجت ضاير
 نيءاوللا امأ .ًارهش يفكت ةريخذ عم .كانه دوجوملا نيرشعلاو عباسلا لالط كلملا

 ناعيطتسي ثيح .ندرألا يداو يف عقاوم يف ازكرمت دقف نيتسلاو نيعبرألا نيعردملا
 .لاتقلا تايضتقم بلطتت امك .سدقلا ىلإ وأ ةيبرغلا ةفضلا يف امإ اهيف مدقتلا

 هيلع لصح امبو .ةقوفتم ةدايف نم هل امب .يبرعلا قليفلا دمصي نأ عقوتملا نم ناك

 ةيبرعلا نادلبلا نم تازيزعتلا لصت نأ ىلإ .لقألا ىلع .هطوطخ يف .لاع بيردت نم
 )07( .قارعلا نم ًاصوصخو .ىرخألا

 نوططخملا ماق لب .طقف هطخ يف دومصلاب ًأعنتقم نكي مل شيجلا نكلو

 يبرعلا لارنجلا مساب) «قراط» ةطخ ءايحإب Labs رصنلا نوعقوتي نيذلا نويركسعلا

 ةميدق ةطخ يهو .(همساب قراط لبج يمس يذلا دايز نب قراط .نماثلا نرقلا يف
 تالالتحا يأ دض ذوفن ةوقك اهمادختساو ةيدوهيلا سدقلا لزع ىلإ فدهت

 نام يعش مدر iy وعم نقي E Penne furs اا



 ۳4۹ يلزانتلا دعلا

 ىنبم ةبضهو .ربكملا لبج ىلع - اهبونجو سدقلا لامش يف ةيليئارسإلا عقاوملا

 ينابملا عيمج رمدت» نأ ةيندرألا تاوقلا ىلع ناكو .نورطللا رمم لوحو .ةموكحلا

 ةيعفدملاو تارئاطلا موقتو .نييندملا مهيف نمب قطانملا كلت يف «صخش لك لتقتو

 لادتعالاب فورعملا .نيسحلا ىتح .كلذك .ةيليئارسإلا تاراطملا فصقب ةيندرألا

 ىقلت نأ دعب .(ناريزح) وينوي نم عبرلا يفو .ىمحلا هذه ضراعي مل .سفنلا طبضو

 ليئارسإ بناج ىلإ فقي نمو .انبتاجب فقي نم ىسنن نلو .نييليئارسإلا عم اندحو

agaمهل تناك ةقادص ةيأ اوسني نأ مهنكميو .انؤادعأ  (OV) Lia 

 ايروس تكلس .برحلل دادعتسالا يف ًاقيثو ندرأآلاو رصم نبي نواعتلا ناك نيح يف

 قيسنت اوضفرو .رصم عم عافدلا ةدهاعم نويروسلا ءامعزلا Jalas ذإ .ضماغلا اهقيرط

 نم ةفلؤملا ىلوألا ةقرفلا - ةيقارع تاوق ةفاضتسا ىلع اوقفاوف .ةرهاقلا عم مهتاسايس

 لاسرإب ضرع لوبق نع اوفزع مهنكلو - وينوي نم لوألا يف بلح تلصو ةبابد نيسمخ

 تيد امدنع أدومج ةدرابلا ةيروسلا - ةيرصملا تاقالعلا تدادزا اذكهو .ةيرصم تارئاط

 :سالط ىفطصم لارنجلا حرص J323 .نيسحلاو رصانلا ديع نيب ةقالعلا يف ةرارحلا

 يف هدايسأ نم هبتار ىضاقتي املاط نيسحلا هكلمو ندرألا نم انفقوم ريفن نل»

 مهتحت .يريقشلاو رصانو نيسحلل اروص ةيمسرلا ثعبلا ةفيحص ترشنو .«نطتشاو

 ييحم ايركز هدعب نمو ضاير دومحم ًالوأ لسرأ .«ثالثلا ةنوخلا ءالمعلا» هيلع بتك ملع

 هناكرأ ةئيه ىلإ رماع اكش .الشف امهنكلو .ءاضرتساو ةئدهت تامهمب قشمد ىلإ نيدلا

 ...ندرألا عم ةدهاعم اندقع ىدل كلذ حصضوتو Lali سيل يروسلا فقوملا» :ًالئاق

 (0A) .«ةيركسعلا انتايلط اوضقرو .روتفب نيدلا ييحم اوليقتسا

 ةمظنأ تضرف ذإ .برحلا ةفاح ىلع دلب اهنأكو ايروس تدب .ندرألاو رصمل ًافالخ

 روسجلا سرحت ًاليقث ًاحيلست ةحلسم زرافم تذخأو .ةمارصب تقبطو ئراوط



fieبرحلا نم مايأ ةتس  

 اهيف أدبي يتلا ةظحللا يف كرحتلل دعتسي شيجلا ناك ذإ .ضارعتسا درجم نم رثكأ

 ةطخ قيبطتل نويروسلا دعتسا .موجهلا .نويليئارسإلا وأ نويرصملا .نيفرطلا نم يأ

 داهجلا ةيلمع-نالوجلا تاعفترم نع عافدلل اهدادعإو مهتارئاط ديوزتب «رصن»

 موجه نشي «رصن» مساب تايفوسلا اهعضو يتلا ةطخلا بجومبو .«ةيموجهلا»

 قارتخا دعبو .ةعسوم قرف ثالث هب موقت ًاليم نوعبرأ اهلوط ةهبج ىلع عيرس فطاخ

 يتنيدم ىلع تاوقلا هذه يلوتست .ندري اهرامشم .زتوبيك يف ةيليئارسإلا تاعافدلا

 تاوقلا هذه عيمجت داعي مث (Dan) ناد ةقطنم تانطوتسم عم دفصو ايربط

 .ةرصانلاو افيحو ةلوفعلا لالتحال

 نم نيرشعلاو عبارلا ةليل عمجتت «رصن» ةطخب كارتشالل ةأيهملا تادحولا تأدب

 سايناب يف عقاوملا زيزعتب نيثالثلاو ةسماخلا ةقرفلا نم تاوق تماقف .(رايأ) ويام

 عمجتلا نالوجلا ةيامحل ةبولطملا تادحولا تأدبو .نالوجلا فرج قوف تايزيزع لتو

 ناءاولو .ةيعفدم ناءاول .ةاشم ةيولأ ةثالث - نالوجلا ندم ربكأ ةرطينقلا يف

 Av ءاوللاو ٠١١ ءاوللا امه Lille ًابيردت نابردم ناءاول موجهلا دوقيو .تاعردم

 ًادادعتسا وينوي نم ثلاثلا يف ةمدقتم قدانخ نورفحي ةاشملا دونجلا أدب ًاريخأو

 ةقطنملا ىلإ تلقنو .ندرألا عبانم لوط ىلع دارفألا دض تابقعلا تليزأو .قرخلل

 )%0( .مايأ ةتس يف ةيلمعلا ىهنت نأ ررقملا نم ناكو .روبعلا ريسيتل ةيطاطم براوق

 .ال مأ ةطخلا هذه ذيفنت ىلع ًارداق شيجلا ناك اذإ ام لوح لاؤس Lui حرطي مل

 «ملعم» يفلأ يلاوح اوحرس نيذلا لحم لح ذإ .رارمتساب رهظت طابضلا ةئيه تناك
 ءاولل ًادئاق حبصأ يذلا Khahya ايحاخ ليعامسا ميهاربإ لوقيو .يثعب يدئاقع

 مظعمو .ناكرألا ةيلك يف ًاملعم لمعأ تنك» : ًاركذتسم .1977 ماعلا يف نماثلا ةاشملا

 تارباخم سيئر حرس امك .«برحلل نيزهاج ريغ .ًاضيأ نيملعملا نم يطابض

 دحأل خأ وهو .بيقن ةبترب طابضلا دحأ هناكم نيعو .شبح تأشن لينولوكلا نالوجلا
 يف قباسلا يركسعلا قحلملا .يناديوس دمحأ هنإ .ثعبلا بزح يف رابكلا نيلوؤسملا
 مغرلا ىلعو .ناكرألا ةثيهل ًاسيئر نيعو .قيرف ىلإ بيقن ةبتر نم عفر يذلا .نيكب



 ۳۱ ىلزانتلا دعلا

 نم ًاعونو ًاعنص ثدحأ يه ايروس اهتكلمت يتلا ًاعفدم ٠٠١ لاو ةبابد ۲٠١ لا نأ نم

 دادمإلا نأ امك .ىندألا دحلا يف تناك اهتنايص نأ الإ ةيليئارسإلا عفادملاو تابابدلا

 هرفوت مدعل ماعطلا نع Ëa مهعقاوم نوكرتي لوألا طخلا agin ناك ذإ .ًايوس نكي مل

 نأ يلخاد ريرقت يف دروو .بولطملا ىوتسملا نود وجلا حالس ناكو .ًانايحأ مهيدل

 .طسولا نود (ZYY) ةيقبلاو .نوطسوتم AVY g .نوديج نييروسلا نيرايطلا نم ٥

 .لمعلل ةزهاج لقيصو ريمضلا ةدعاق يف EY لصأ نم Bla ةرئاط Vt طقف ناك

 كاذنيح هيلع تناك امم ىلعأب شيجلا فوفص يف تايونعملا نكت مل كلذ عمو

 ,.ىوقأ انك اننأب اننظ» : راخف لت ةعلق يف .ةاشم طباض .رامع دمحم بيقنلا ركذيو

Lilyتدتشاو .اهقارتخا نكمي ال نالوجلا نأو .انضرأب كسمتلا ىلع نورداق  

 همسا رخآ بيقن عمس امك .«ندرألاو رصمو ايروس نيب ةدحولاب ًاصوصخ انمئازع

 انكو .ةلوهسب ودعلا مزهن فوسلو ريثكب ىوقأ انك اننإ» لوقي يلوخلا نادمح ناورم

 ذإ .طابضلا ءالؤه نم ةقث لقأب ناكرألا ةئيه ءاضعأ نكي ملو .«ريرحتلا موي راظتناب

 ناعيطتست ايروسو ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا نإف كراعملا تأدب ام اذإ» :سالط لاق

 )4+( .«رثكألا ىلع مايأ ةعبرأ يف ليئارسإ ريمدت

 دقف ةيبرعلا لودلا نيب اميف .يأرلا ماسقناو .ةريرملا تافالخلا نم مغرلا ىلع

 نكي مل .ةيرامعتسالا ةلحرملا دعب ام اهخيرات يف لبق نم دحوتت مل امك نآلا تدحوت

 ةظحللا يه كلت تناكو .لعفلا ىلع رداقو دوجوم يبرعلا ملاعلا نأب كش ىندأ كانه

 سيل ماقتنالا متيس ذإ VALA ماعلا لبق ام ذنم قوشب نوريثكلا اهرظتني ناك يتلا

 اهيوعشو ةقطنملا داهطضا سيركتل اهدجوأ يذلا برغلا نم لب .اهدحو ليئارسإ نم

 نطولا ريرحت متيس» :ًارخافتم نيدموب يراوه .رئازجلا ءارزو سيئر لاق .نورق ذنم

 ريزو لاقو .«ةقطنملا نم نييناطيربلاو نييكيرمألا درطو ينويهصلا نايكلا ريمدتب

 ةليسولا يه برحلاف .برحلا ديرن اننإ» :كلذ ىلع ًاقفاوم .مالس .نميلا ةيجراخ

 ًالادتعا سانلا رثكأ ىتح .«نودعتسم برعلاو .ليئارسإ ةلكشم ةيوستل ةديحولا

 :نامع يف زنريب ىلإ .ةعمج .يندرألا ءارزولا سيئر لاق دقف .نيفرطتم ىلإ اولوحت



 برحلا نم مايأ ةتس 1۲

Yaبغري ءرصانلا دبع رايهنا ديري هرس يف ناك امهم «يبرع نم امف .تننج كنأو دب  

 ءامعزلا دحأ .يمارك ديشر حضوأو .«ناريت قئاضم ببسب متي رايهنالا كلذ ىري نأ يف

 راع نولمحتي اودوعي مل برملا نأ فيك» (Porter) :رتروب ىلإ نيينطولا نيينانبللا

 .«ةياهنلا يف برعلا رصتني فوسو ...ةيضقلا هذه لوح اودحوتف .ليئارسإ

 .ًاتيمم أودع رصم ربتعت مايأ لبق تناك ًانادلب لثمت ةيركسع قرف ءانيس يف تعمجت

 ىلع اوقفاوو ًاريخأ اونال نويروسلا ىتح .سنوتو ةيدوعسلا ةيبرعلاو ايبيلو برغملا لثم

 شويجلا تعاطتساو .ندرألا يف نييقارعلا عم بنج ىلإ ًابنج لتاقيل ءاول لاسرإ
 (فالآ ةسمخ) ٠٠٠٠ نم رثكأو .ةلتاقم ةرئاط 4٠١ ناديملل دشحت نأ ةعمتجم ةيبرعلا

 ةيبرعلا نادلبلاف .ةلئاهلا ةيسايسلا ةوقلا ىلإ ةفاضإلاب ؛يدنج نويلم فصنو .ةبابد
 .طفنلا يفاصم ميمأتو .ليئارسإ دعاست يتلا نادلبلا ةعطاقمب تدعو طفنلل ةجتنملا

 برعلا رعشو .سيوسلا ةانق قالغإ لامتحا نم رصان رذحو .طفنلا بيبانأ ريمدت ىتحو

 دحاو ديجم دهجب نومزتلم مهنأب جيلخلاو بيصخلا لالهلاو ايقيرفإ لامش يف .مهلك

 نم ليئارسإ حسم وه - حضاو انفده» :هلوقب «فراع» يقارعلا سيئرلا هنع ربع

 (11) .«افيحو بيبأ لت يف .هللا ةئيشمب .يقتلن فوسو .ةطراخلا

 :ةليل رصقأ

 عمجل كرويوين يف ًاعامتجا رضحي ةدحتملا تايالولا سيئر وينوي ET ةليل تدهش
 ةسائر ىلع يدينيك تربور هسفاني يذلا .سيئرلا ناكو .يطارقميدلا بزحلل لاملا

 يف هتعرزم يف قباسلا عوبسألا مظعم ىضقو ةيلحملا تاسايسلاب ًالوغشم .بزحلا

 يسايسلا هريصم ةلأسم ىتح عطتست مل .نكلو .هيراشتسم رابك عم ًاعمتجم ساسكت

 .ةرشابم همامأ قفألا يف حولت يتلا ةيلودلا ةثراكلا ىلع ميتعتلا ليوطلا

 ارامنكامو كسار فرتعا نيموي لبقف fie ةديعب ةثراكلا كلت يفالت صرف تدب

 .تتام دق «اتاغير» ةطخ gb نطنشاو يف أرابك نييناطيرب نيلوؤسم مض ءاقل يف

 ضفرب ًانرتقم ةطخلا ةركف لوبق نع يلاعفنالا سرفنوكلا فوزع نإ :الاق دقف



 rir يلزانتلا دعلا

 كانه ناكو .بيرقلا لبقتسملا يف اهذيفنت نود لاح اهيلإ مامضنالا ةيرحبلا لودلا

 ول ىتحو .ططخلا هذه برست ةيشخ ئراوطلا ةلاحل طيطختلا فاقيإل ببس

eslتايآلولا  uals Le Yl Buseنم كانه  thayًالاعف هلعجل  SUL by 

 ai ىلع رانلا نويرصملا قلطي نأ دكؤملا نم ناك CIA لا تاريدقت بجومبو .ذيفنتلل

 نأ ةكرتشملا ناكرألا ةئيه ريراقت تركذ نيح يف .قئاضملا ربع رمت ةيكيرمأ ةنيفس

 يأ دصل ةمزاللا ةيرانلا ةوقلا ىلإ رقتفت .سيوسلا قرش ةدوجوملا ةيكيرمألا تاوقلا

 ةيبرح نفس ةرشع روبع ءوض يف ةمئاق ودبت جئاتنلا هذه لك .ريبك يرصم موجه

 ةيتايفوسلا نفسلا تناكف .طسوتملا رحبلا قرش ىلإ ليندردلا قيضم ةيتايفوس

 نم رصانلا دبعل ذقنمك روهظلا راظتناب .أرس يكيرمألا سداسلا لوطسألا بقعتت

 (AY) .سيسخلا يناودعلا برغلا

 ةطيحملا «ةبيهرلا هراكملا ضرع» (Saunders) زردنوس هامسأ ام مغربو .كلذ عمو

 لثم .ةطخلا نومعدي رارقلا باحصأ نم رابك نولوؤسم كانه ناك .اتاغير ةطخب

 «ًادرجم Lager هفصوب رورملا ةيرح ىلإ رظني رتلوو لظ .صاخ هجوب وتسور نيوخألا

 نأ نكمي ةلفاقلا نأ دقتعي نيجوي ناك نيح يف .هب كسمتت نأ ةدحتملا تايالولا ىلع

 مزهي نأ نكمي رصانلا دبع نأو «تالضعلا ضعب راهظإل دعتسن نأ ةطيرش» ديفت

 ةعباتمل نيقاوت اوناك .«ذالوفلاب حيملتلاو .ةيسامولبدلا ةوقلا ضارعتسا» لضفب

 ولخي ثيحب .صنلا ةدح فيفخت لضفب نالعإلا عيقوتل ةيرحبلا لودلا ىلع طغضلا

 نحش ناكمإلاب له ةساردب اوعرشق .ليئارسإو قئاضملا ةيضق نيب طبر يأ نم

 قئاضملا عيمج ىلع راصحلا قبطيس له ai .ةيبنجأ تايار تحت ليئارسإ ىلإ طفنلا

 .«يسيئرلا عورشملا» اهنومسي يتلا - ةانقلا ىلع طقف وأ

 موهفم نع دعتبي نوسنوج سيئرلا ناك .ناركفي وتسور ناوخألا ناك نيح يفو

 نم برح نشب ةدرفنم ليئارسإ مايق لامتحا ىلع .كلذ نم ًالدب .زكري ذخأو .ةلفاقلا

 ةوقب عافدلا ةرازو يف نولوؤسم ذبح دقف .«نورفيإ ويرانيس» يف فوصوملا عونلا

 ديع مزهت فوس اهنأ نم نيقئاو Loganul امك «ةهجاولا يف ليئارسإ عضو» رايخ



 برحلا نم مايأ ةتس نفل

 ىلع .ويرانيسلا ادب .تايفوسلاو برعلا عم ةرشابملا ةهجاوملا نم اكيرمأ ذقنتو رصانلا

 يف ةيسارلا ةيليئارسإلا طفنلا ةلقانب CIA لا تملع دقل .قيبطتلا كيشو .لاح ةيأ

 مفاط اهيلعو طفنلا نم اهتلومحب ةعاس VY نوضغ يف راحبإلل ةزهاجلاو واسام ءانيم

 ىلع رانلا قلطت نأ دكؤملا نم ناكو .نيركنتملا يليئارسإلا عافدلا شيج لاجر نم
 .اهتبرض هيجوتل ةعيرذ ليئارسإ يطعي يذلا رمألا .قئاضملا اهروبع دنع ةنيفسلا

 .كلذل ةجيتن بشنيس يذلا لاتقلا يف يكيرمأ نوع ىلإ ليثارسإ ةجاح صرف تناكو
 (CTA) (AV) ةيزكرملا تارباخملا ةلاكو تاريدقت بسح .ةفيعض

 ذإ . ًاحوضو لقأ نكت مل اهعفانم نكلو .ةحضاو ةرمافملا هذه لثم رطاخم تناك

 ليئارسإ تحبر ام اذإ»:يلاتلا وحنلا ىلع تارباخملا رداصم تانيمخت تصخلت

 نوصلختسي فوس ...ليئارسإ عم نيفطاعتملا نييويسآلاو نييقيرفإلا نإف ةكرعملا
 نإف كرتشم لمعب برغلا مايق لاح يف امأ .هسفن عدخ دق رصانلا دبع نأ ةطاسيب

 نيرخآلا ريصم ررقت تذخأ يتلا ةيبرغلا ىوقلا نم ًازازئمشا بلقنيس .اذه مهفطاعت
 فرصت لاح يف ًالامتحا لقأ نوكي يتايفوسلا داحتالا لخدت نأ نع ًالضف :«ةيناث

 دلوراه راشأو .ليئارسإ حلاصل ةدحتملا تايالولا تلخدت ول امم .اهدحو ليئارسإ

 مازتلالا يعدتسي «ليئارسإ معد» نأ ىلإ (NSC) يموقلا نمألا سلجم يف زردنوس

 فاصنإلا بلق ينعي ةوقلاب راصحلا كف نأ نيح يف .ليئارسإ نمأب لجألا ليوطلا
 دبع ىلإ برعلا نيلدتعملا ميلستو ةينويهصلا عم قباطتلاو .بقع ىلع أسأر يكيرمألا

 نوموقي نييليئارسإلا لعج وه رخآلا ديحولا رايخلاف» :ًالئاق همالك متتخاو .رصانلا

 .«بشني لاتقلا كرتنو انلشف LET لبقن نأ انيلعو .مهسفنأب ةمهملاب

 فوسو ةثالث وأ نيموي نوضغ يف كرحتت فوس ليئارسإ نأ نوسنوج دقتعا

 يذلاك اهعم ؤطاوت كانه نوكي الأ يغبنيو .رثكألا ىلع ali ةرشع يف برحلا زجنت

 اهمعدب ةدحتملا تايالولا موقت نيح يف .ةيسنرف - ولكنألا ةلمحلا نيبو اهنيب ناك

 فيرشلاك» ليئارسإ كرحتت .وتسور تلوو لاق امك .كلذ نم ًالدبو .ًايسامولبد
 .ةقطنملا مارتحا قيقحتل ةمزاللا «ةوقلا ةمدختسم اهدحو «ةرمقم ةليل يف (ةدمعلا)



 0 يلزانتلا دعلا

 .برحلا دعب ةيوست يف ريكفتلاب ءدبلاب هتئيه ليلق لبق حصن دق نوسنوج ناكو»

 ممص دق رلته لثم «رصان ناك اذإ اميف ريكفتلا نم دبال هنإ وتسور لاق ىرخأ ةرمو

 اذإ وأ- «ةقفص دقع لواحي يكذ ةيهاد هنأ وأ ... دبألا ىلإو LIS ليئارسإ قحس ىلع

 .نيثجاللا نيطوت ةداعإو دودحلا نأشب ةيوست ىلإ لصوتلا ناكمإلاب ناك

 ًاساسحإ قمعأو ًالؤافت لقأ هنأ مغر .اهتاذ ةجيتنلا ىلإ كسار نيد لصوتو

 ادلب نأ ول» :لاقو .تلشف دق اتاغير ةطخ ob ملعت ليئارسإ نأ نظي ناك .ةميزهلاب

 انعطقل نويليئارسإلا اهب اهقرتخا يتلا ةقيرطلاب ةيكيرمألا ةموكحلا تقرتخا ىرخأ

 مصاوعلا يف هئارفس ىلإ فرتعاو .مهدحو اوفرصتي نأ انممصو «تاقالعلا مهعم

 يلاحلا عقاولا رمألاب ةطاسبب لوبقلا ليئارسإ نم بلطأ نأ يدجي نل» :ًالئاق ةيبرعلا

 هسفن تقولا يفو .«اهحبك عيطتسن ال نحنو براحت فوس ليئارسإ نأل :قئاضملا يف

 لظن نأ لواحنو نولتاقتي مهعد :لوقنو Liege نع ىلختن نأ عيطتسن ال» :لوقي بتك

 - طسوألا قرشلا يف اكيرمأ ةسايس خيرات ةيجراخلا ريزو صخل .«دايحلا ىلع

 ليئارسإ نم رصمل اهتيامحو .ةيميلقإلا هتمالسلو هيف دلب لك لالقتسال اهمعد

 فشكتا كلذ عمو .رصم نم برفلل ةيلاوملا لودلل اهتيامحو ءاسنرفو ايناطيربو

 ةيجولوكيسف .«نآلا ةيشحو ةروصب نزاوتملا كولسلا اذه ىلع ظافحلا لامتحا

 ...ليئارسإ يف ايؤرلا رفس ةيجولوكيس لئامت برعلا دنع (داهجلا) ةسدقملا برحلا

 امهنم لكو ىربكلا تاوادعلا نم ردقلا سفنب رخآلا ىلإ رظني فرط لك نأ ودبي ذإ

 .«هتاباسح يف ًاحداف أطخ بكترا دق نيفرطلا دحأ نأو دب الف ...حاجنلاب قثاو

 هلابقتسا ةعاق ىلإ نوسنوج -هنع مجني Leg كاذ باسحلا أطخ فواخم تقفار

 ةدعاسمو .اهاوعدب ليئارسإ ةدعاسم يف ةقداصلا هتبغر تطبحأ دقل .كرويوين يف

 يف جلثلا ةركك مظاعتت نأ نكمي برح عنم يفو .يبرعلا ملاعلا يف اكيرمأ ءافلح

 ملاعلا ةبغر مدع لضفبو .ايسآ قرش بونج يف ىرخأ برح لضفب .ةيلودلا داعبألا

 .هدهج ىراصق لذب دق هنأ .تاقيعملا هذه ببسب .نوسنوج رعش .لمعلا يف يبرغلا

 ةشهدلاو بارغتسالاب سيلو .ىسألاو نزحلاب ىقلتو .ةنكمملا تارايخلا لك ذفنتساو



 برحلا نم ali ةتس ۳۹

 مل .سيئرلا يديس» :ءاشعلا ءانثأ (Abe Feinberg) غربنيف يبأ هتذأب اهسمه ةمولعم

 عبرألا نوضغ يف برحلا بشنت فوسلف .كلذ نم رثكأ رومألا طبض ناكمإلاب دعي

 (VE) .«ةمداقلا ةعاسلا نيرشعلاو

 -ةيرصملا ةدهاعملا ىلإ قارعلا مامضنا لافتحا يف رصان ثدحت .ةرهاقلا يفو

 دقو .كسار ريبعت بسح «رخآ ميكح ئداه دحأ موي ايحأ» ثدح وهو -ةيندرألا

 اهقحب رصم ءاعدا ديعيل ةصرفلا سيئرلا منتغا امدنع .عقاولا يف .سامحلا ثعبنا

 دض ةوقلا مدختسي نأ مسقأو .ةيلود قئاضملا نالعإل ةلواحم ةيأ ضفرو :ناريت يف

 .راصحلا يدحت ىلع ؤرجت نفس وأ ةنيفس ةيأ

 مويلا ةحيبص يف pale عم elal دقع ىجنرم لارنجلا بلط .هسفن تفولا يفو

 ناكو .طابضلاو تادادمإلا يف جرحلا صقنلا تالكشم نم ىقبت ام ثحبل يلاتلا

 ةداعإ» ىلع مهثحي نييرصملا نيلتاقملا ىلإ صاخلا هرمأ ردصأ دق .هسفن لارنجلا

 نويع» نأب مهايإ ًاركذم «دحوملا مهناميإو مهحالس ةوقب ...ةبصتغملا ضرألا لالتحا
 ىجترم نكلو .«يليئارسإلا ناودعلا دض ةديجملا مكبرح يف مكيلإ رظنت هلك ملاعلا

 ًالفح رضحي pale ناك نيح يف .ءاسملا كلذ ةيليعامسإلا يف ةزاجإ يف ناك هسفن

 دومحم يقدص ناكو .ًافورعم نكي ملف رصان ناكم امأ .ةرهاقلا يف ليللا لاوط

 .ىوتسملا عيفر يقارع دفوبو رماعب قحتلي نأ هيلع ناكو :هتنبا فافز لفح رضحي

 راطم ىلإ ناكرألا ةئيه نم نوريثكلا هجتاو .ةهبجلل ةيدقفت ةلوجب مايقلل .رجفلا دنع

 .ريشملا ةرئاط طوبه راظتناب (Bir al-Thamada) ادامتلا ريب

 هرصتعي ملألاو .ءانيس يف ةيوجلا ةوقلا سيئر .يديغدلا ديمحلا دبع ءاوللا اكش

 نم الو هناكم يف شيجلا دئاق نكي ملو .هناكم يف ءانيس ةهبج دئاق نكي مل» :ًالئاق

 نع نيديعب ًاعيمج اهتداق نوكي اهعون نم ىلوألا برحلا اهنإ .طابضلا نم مهنود مه
 دعب ىلوألا ريراقتلا تلصو امدنع ًادوجوم ديكأتلاب دئاق يأ نكي مل .«مهتادايق عقاوم

 تاعردملا عمجت نأشبو .حفرو ةزغ لوح فثكم يليئارسإ طاشن نأشب ليللا فصتنم

 )10( .ءانيس نم طسوألا عاطقلا يف ةيليئارسإلا



 فني ىلزانتلا دعلا

 مويلا يف بشنتس برحلا نأ Lainaa (Rikhye) ياهكير لارنجلا ناك .لباقملابو

 ئراوطلا تاوق ءالجإل تابيترتلا دادعإل ةرهاقلا يف هدوجو ءانثأ أرق ذإ .يلاتلا

 ىأر .ةزغ ىلإ أدئاع رداغو هترئاطب رمأف «لاتقلل ةوعدلا قوب» ىجترم pal .ةيلودلا

 عافدلل ةداع اهيلإ أجلي ةقيرطب» ةرشتنملا تابابدلاو دونجلا نم ىصحي ال اودع هتحت

 راشتنا» نأب ديفي كرويوين يف ةدحتملا ممألا ىلإ ًاريرقت بتكف .«قدنخ رخآ نع
 .ةيعفدملاو تابابدلا هيف امب .اذهك عساو قاطن ىلع ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا شيج

 ةبسانم عقاوم طاقنلا هذه نيب دجوي ال ذإ ًايموجه ًاراشتنا نوكي Y نأ نكمي ال

 يوني ياهكير ناك .«ةحضاو (اذكه) ىجترم ةلاسر نيماضم نإ ...اهنع عافدلا نكمي

 ةدحتملا ممألا رقم يف تناثوي دوجو مدع لامتحا مغر .حابصلا يف ريرقتلا لاسرإ

 تقولا كلذ يف ةيحارج ةيلمع ماعلا نيمألل ىرجُت نأ ررقملا نم ناك ذإ .هملستيل
 (V1) .رصم يف هدوجو ءانثأ تبهتلا هل نسل

 نأ اهدافم ةمولعمب يكرتلا ريفسلا هءاج ذإ .لثامم سجاه نيسح كلملا ىدل ناك

 ىعداو .ةيرصملا دعاوقلل ةيليئارسإ ةبرضب يلاتلا مويلا يف بشتت امبر برحلا
 .يلاتلا مويلا يف موجهب ليئارسإ مايق لامتحاب نييرصملا رذنأ هنأ دعب اميف نيسحلا

 ىلإ بهذو .هتالارنج عم ثدحتو .رافنتسالا تاجرد ىلعأ يف ةيوجلا هتاوق عضو

 (AV) . ًاعطقتم ًاريصق Lagi .ًاحابص ةدحاولا ةعاسلا يف مونلا

 وكيمورغ هخبو ثيح نيلمركلا ىلإ ةيناث (Katriel Katz) زتاك لييرتاك يعدتسا

 يليئارسإلا ريفسلا دقفي ةرم لوأل .ليئارسإ يف «برحلا ىمح» ىلع ةيناثلا ةرملل
 .رواجم دلب ريمدتل نوعدي قشمدو ةرهاقلا يف» :ًابضاغ لاقف .هباصعأ وكسوم ىلإ

 بحم دلب ةيجراخ ةرازو ىلإ ىعدتسأ انأو سنجلا ةدابإب برعلا ءامعزلا بلاطيو
 الأ يغبني هنأ حضوأ مث .تمصب وكيمورغ ىغصأ «؟ليئارسإل ًاراذنإ ملسأل مالسلل

 الو .ًاضيأ .مهفطاوع مهيدلف»-١١۹٠ ماعلا اوسني نأ برعلا نم ليثارسإ عقوتت

 ةيجراخلا ريزو لاقو .هب مزتليو ينويهصلا ناودعلا لبقي نأ يتايفوسلا داحتالل نكمي

 ةدع ررك مث .«برحلا قيرط مكرايتخا يه مكلبقتسمب ةفزاجملل ةقيرط نمضأ نإ»

 (TA) .«مكيلع رصتنت مكفطاوع اوعدت Y :تارم



 برحلا نم ali ةتس افلا

 عافدلا شيج ga دقل» :برحلا لبق ام ةليل ًاركذتم نيبار قحسإ لوقي
 ىلإ راظتنالا عيباسأ لالخ ةيتايلمعلا انططخ تعضخ ذإ .رابج ضبانك يليئارسإلا

 ةيلمع انعجار دقل .ةيبونجلا ةهبجلا يف فورظلا بلقت بسح ةرركتم تاعجارم

 نم لماك ةعرزم ءانف هنأكو أدب يذلا رمألا- (Hoe) سأفلا ةيلمعو (Fork) ةكوشلا

 نآلا امأ .لمرلا ىلع اهيف ططخن يصعبو .طئارخلا ىلعو .قرولا ىلع -ططخلا

 .«تانحاشلاو تارزنجملا فاصنأو تابابدلاب ةريخألا انتطخ ذفنن نأ انيلعف

 عمتسيل بيبأ لت ىلإ .ةيبونجلا ةدايقلا يف ةلوج يف ناك امدنع .نيبار يعدتسا

 .تاهيجوتلا نم ةلسلس نم فلأتي .ًاريصق زاجيالا ناك .ريخألا ناياد زاجيإ ىلإ

 الأ بجيو .ةنيدملا ىلإ تابابد لاخدإ نود نكلو سدقلاب ةطيحملا تاوقلا زيزعت بجي

 مجاهي مل ام .ضرألا نم ةريغص عطف ىلع يلوتسن الو ىتح .ندرألا مجاهت

 ةيروس عم برح ال :ةيلامشلا ةهبجلا ىلع رمألا اذه لوعفم يرجيو .ًالوأ نويندرألا

 دقف ةيبونجلا ةهبجلاب قلعتي اميف امأ .برحلا يف نويروسلا كرتشي مل اذإ

 فادتيمأ نب نوشخن) ىلوألا (Nachshon) نوشخن ةيلمع ناياد ضرعتسا

(Nachshen Ben Amindav)وه  Jaiرمحألا رحبلا ضرأ ىلع همدق عضي يربع  

 ةهبج لالتحا ىلإ ةفداهلا .(سدقملا باتكلا يف ءاج امك .هاصعب ىسوم هقش يذلا

 ريمدتو .شيرعلا -حفر- ةليجع وبأ روحم حتفو ينبل طخ شيرعلا لبج ىتح ءانيس

 ام عرسأب ةيليئارسإلا تاوقلا عفدنت فوسو .«عاطقلا اذه يف يرصملا شيجلا

 نأل- ةيلمعلا هذه فادهأب ةلومشم نكت مل خيشلا مرش نأ عمو .فقوت نودبو نكمي

 ءانيس يف اهيلع ءاليتسالا متي يتلا قطانملا نإف -ًاليوط Ling قرغتسي اهيلإ لوصولا

 ثدحت ًاريخأو .ناريت يف رورملا ةيرحب اهيلع ةضياقملل دعب اميف اهمادختسا نكمي

 نم ۷.٤٥ ةعاسلا يف ةيلمعلا هذه ذفنت فوسو .يربلا لاتقلا أدبي نأ لبق يرصملا

 Sadin ةيربعلاب) (ءارمحلا ةءالملا) رسلا ةملك 95$ ثيح ony موي ةحيبص

(Adomةيربلا برحلا أدبت اهدنعو . 



 ۳4 يلزانتلا دعلا

 موجه ربكأ نشل ةزهاج ةرئاط ١٠٠2و ةبابد ١٠١٠و يليئارسإ يدنج ۲۷٠٠٠١ ناك

 دجو .رجفلا ليبق تاعاس نم ىقبت اميف .طقف GYI .طسوألا قرشلا خيرات يف

 ليقثلا ءبعلاب تقولا لاوط ًاكردم تنك» :لوقي دعب اميف بتك دقف .لمأتلل أتقو ناياد

 ناك .ةياهنلا يف ىقبتس ليئارسإ نأ هتعانف نم مغرلا ىلعو .«يلهاك ىلع يقلأ يذلا

 تاملك درط عطتسأ مل» :لاق .هعفدت نأ ليئارسإل دب ال يذلا ظهابلا نمثلل ًاكردم

 عطتسأ ملو .برحلا هذه نش نم اهب ينرذح يتلا .ةلوهسب يتركاذ نم نويروغ نب

 هجوب ug Nl تاديدهت الو .ةيريذحتلا كسار نيد ةحيصنو لوغيد فقوم لهاجت

 ليئارسإ تققح نإ ًائيطب نوكيس سورلا لعف در نأ ناياد تاريدقت تناكو «.صاخ
 .مظاعتي لخدتلا رطخ نإف فقوأ ىتح وأ مدقتلا قيعأ اذإ امأ . ًاعيرس ًارصن

 كلت .ةلئامم فواخم .تايطعملا رخآب ناياد هطاحأ يذلا نويروغ نب ترواس

 نأشب ًادج قلق انأف ... ًادغ يرجيس امل يبلق برطضا» :هتايموي يف بتك دقل .ةليللا

 نكي ملأ .يمهف قاطن جراخ وه انه لصاحلا عرستلا نإ ...اهذختنس يتلا ةوطخلا

 ..5ًالوأ (نييكيرمألا ءامعزلا عم) رواشتن نأ مكحألا نم

 بتك .نييكيرمألا عم لماكلا قيسنتلا ىلإ راقتفالا سجاه كلذك نيبار دوار دقو

 أوسأ يف برح ىلإ ليئارسإ ةلود ةماعلا ناكرألا ةئيهو ةموكحلا ترج دقل» :ًاركذتم

 ةريثك تاغوارم دعب ًاريخأ رارقلا ذاختا ناك .كلذ عمو .«ةنكمم ةيجيتارتسا فورظ

 ام لانيل تيبلا ىلإ عرسأو زاجيإلا كرت .ناكرألا ةئيه سيئرل ءازع ردصم لكشي

 .(عوبسألا يف ةحار ةليل لوأب) هفصو

 ءارزولا سيئر بتكم رداغف .ريخأ ريصق مونب زوفلا رويل لينولوكلا فده ناكو

 ىلإ ةيرصملا تاوقلا لوخد ذنم ةمرصنملا ةثالثلا عيباسألا تناك .ليللا فصتنم دعب

 هيلع رطيسي نآلاو .ءرخآ بكوك نم ةصقب هبشأ» لوكشإ دعاسم رظن يف ءانيس

 ام اذإ كرتشم يبرع موجه مامأ دومصلا ىلع ليئارسإ ةردقم نم هنقيت مدعل رعذلا

 هجوز بناج ىلإ هشارف يف سدناو تيبلا ىلإ رويل عره .ةيقابتسالا ةبرضلا تلشف
 كلت يف اهظقويس ذإ . ًاحابص ةسداسلا ىلع ةعاسلا سرج طبضو (Zuhara) اراهُز

 . أجلملا ىلإ لوزنلا اهيلإ بلطيو ةعاسلا



 برحلا نم phi ةتس ۰

 ًاسلاج لظ يذلا لوكشإ يفيل هنإ .هانيع ضمفت مل .لاح ةيأ ىلع .دحاو لجر لظ

 ءًاساسأ .اهاوحف .نغيسوك ىلإ ىلوألا ةلاسرلا .لئاسر نم ةمزح فلؤي هبتكم ىلإ

 نوطاحم اننإ» :لوقي هل بتكف .ليئارسإ دض ةيتايفوسلا تاوقلا لخدتت الأ هؤاجر

 راركتل ًاعنمو اندوجو نع اعافد ةايح وأ توم عارص ضوخنو .بناج لك نم ءادعألاب

 داحتالا رود نأب نودكأتم اننإ .يدوهيلا بعشلا دض تبكترا يتلا رلته مئارج

 هاجت ةوخألا رعاشمبو .دوهيلا عضو مهفب ةيناث ررقتيس خيراتلا يف يتايفوسلا
 .«يربكلا هتنحم نمز يف يدوهيلا بعشلا

 كلذ نم رخأتم تقو يف ىرج دقف .نوسنوج سيئرلا ىلإ ةيناثلا ةلاسرلا تناكو
 .برحلا تأدب يتلا يه رصم نأب ءاعدالا يغبني ناك اذإ ام لوح فثكم راوح ءاسملا

 نأ نودقتعي اوناك غوزتريهو نابيإ نم ًاموعدم .نولأ نكلو .ةركفلا ناياد ضراع
 دبع ىلع موللاب تقلأ نإ ًائيش بسكت امبر لب .كلذ تعدا نإ Lins رسخت ال ليئارسإ

 دق ةيرصملا عفادملا نإ :لوقي نوسنوج ىلإ هتلاسر يف لوكشإ بتك ءاذكهو .رصانلا
 ناريطلا نم تاليكشت تدهوشو .ةيليئارسإلا تانطوتسملا ىلع اهنارين تحتف

 ىلإ تداق يتلا ثادحألا ةلسلس فصي عبات مث . دودحلا هاجتاب قلحت يرصملا

 .ةيلودلا ئراوطلا تاوق ليحرتو .ليئارسإ ةلازإل رصان ةوعد :ةيلاحلا ةهجاوملا

 تاغوارمو ندرألاو رصم نيبو .ةيروسو رصم نيب تافلاحتلاو .ناريت قئاضم قالغإو

 .اهيف ةمحر ال يتلا تايفوسلا

 نم أشن دق طسوألا قرشلا عقنتسم نأب ديفي Loggia ةصالخلا هذه تنمضتو

 يبرعلا -يبرعلا سفانتلا ببسب يليئارسإ- يبرع عارص اهيف لعتشي نأ نكمي ةئيب

 .عوضوملاب ةلص يذ لكل ةيلخادلا تاسايسلا ببسبو .ىمظعلا ىوقلا نيب سفانتلاو
 -ةيماقتنا تاراغ .ةيدودح تامادص .نييباهرإلا تامجه- تازفحمب عضولا ع

 .اهلاعشإ درجمب برح ىلإ لوحتتس ةمزأ A كلت تجتنأف



 ۳١ ىلزانتلا دعلا

 ربكأ» نم «ًالاعف ًامعد» بلطو .«انمامأ عارصلا هتني مل» :لوقي لوكشإ بتك
 لظ .برحلا فادهأب قلعتي اميف امأ .تايفوسلا حبكل ًاصوصخ .ليئارسإ «ءاقدصأ

 ءاغلإ يف وأ .ًايرهوج قايسلا اذه رييغت يف ركفن ال .«ًاعضاوتم ءارزولا سيئر

 عضو وه ليئارسإ هيلإ ىعست ام لك لب .لبقتسملا يف ةلثامم بورح بوشن تالامتحا

 ديرن ال اننإ .كلذ دعب ءودهلا نم ةدودحم ريغ ةرتف ءاسرإو .رشابملا ديدهتلل ةياهن
 (1A) .«ةعورشملا ةيرحبلا انقوقحب عتمتنو انضرأ يف مالسب شيعلا ىوس ًائيش





- 
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 .هتيرضب يليئارسإلا وجلا حالس موقي

 .ةيربلا برحلا أدبتو

 داضملا يروسلا-يندرألا موجهلا

 تس تعلقأ امدنع .ليئارسإ تيقوتب ًاحابص ۷.٠١ ةعاسلا يف برحلا تأدب

 .عنصلا ةيسنرف- (Magister Fouga) اغوف ريتسيجام زارط نم ةثافن ةرئاط ةرشع

 نم .خيراوصلاب ًاثيدح تدور نيرشعلا نرقلا تاينيسمخ دهع نم بيردت تارئاط
 تارئاط اهمدختست تاددرت ىلع ثبت تارئاطلا هذه تناك (Hatzor). روزتح راطم

 نم زارطلا كلذ ةيكاحم تقلطناو :ةثافنلا (Mirage) جاريملاو (Mystere) ريتسيملا

 تالتاقملا تعلقأ .قئاقد عبرأ دعبو .ةينيتورلا تايرودلا طمن نم ةعلط تارئاطلا

 سمخب كلذ دعب اهعبتو .روزتح راطم نم (Ouragan) ناغاروأ تافذاف - ةيقيقحلا

 سمخو (Ramat David) ديفيد تامار راطم نم جاريملا تارئاط نم برس قئاقد

.(Hatzerim)براقي ام وجلا يف ناك ىتح فصنلاو ةعباسلا ةعاسلا تلح نإ امو  

Yesدوه یتوم وجلا حالس دئاق رماوأب ةدوزم ةرئاط ( cll (Motti Hodاهردصأ  

 ...ةكرعملا ىلإ انقفارت ليئارسإ لاطبأ حور نإ» :يلاتلا وحنلا ىلع .مويلا كلذ ةحيبص

 يلتاقمو .نيباكملاو .دوواد كلملاو .نون نب عوشي نم انتعاجشو انتوف دمتسن نأ انيلعو

 .اتليقتسمو .انلالقتساو .اسمالس نوددهي نيدلا نييرصملا برضنل 901١و ١548

 شيعت ىتح اهضرعو ءارحصلا لوط يف هورثعبو هورمدو .ودعلا وحن اوقلحو .اوريط

 .«لايجأل اهضرأ ىف ةنمآ ليئارسإ



 ىفالتتل أرتم رشع ةسمخ ىلع ديزي ال ضفخنم عافترا ىلع تارئاطلا تقلطنا

 ةيبلاغ تفطعنا .ًاعقوم AY اهددع غلابلا ةيرصملا تارادارلا عقاوم نم اهفاشتكا

 يف ةدئاع ريدتست نأ لبق .طسوتملا ضيبألا رحبلا هاجتاب برغلا وحن تارئاطلا

 قمع يف فادهأ وحن رمحألا رحبلا هاجتاب ىرخأ تارئاط تقلطناو .رصم هاجتا

 ترصحو .ةمراص ةاعارم يكلساللا ةزهجأ تمص يعور .يرصملا لخادلا

 يفار لينولوكلا لاق .ناريطلا تارمم روبع دنع ىتح يديألا تاراشإب تالاصتالا

 مسا نإ» :هيرايطل .يليئارسإلا وجلا حالس تايلمع سيئر (Rafi Harlev) فيلراه

 ام اذإ هنأ مهرذحو .«فشتكي نأ نود ةيرصملا لحاوسلا ىلإ هقيرط يف ةطخلا

 ةرئاطلا ىلع لب .ةدعاسملل ًابلط تاراشإ لسرت الأ يغبنيف يكيناكيم لطع لصح
 .رحبلا يف طقست نأ ةلطعملا

 مهئادعأ نم ًابيردت لضفأ اوناك دقف .ىربك تازيم نيرايطلا كئلوأل ناك كلذ عمو

 .جاريم 10( ٠٠١ لا مهتارئاط ةيبلاغ تناكو .لوطأ ناريط ةنمزأ اوققحو .نييرصملا

YOgكرام رتسيم 50و .رتسيم ربوس  IVزارط نم ةفيفخ 49318 ١7و .ناغاروأ 00و  

 (Focus) سكوف ةيلمع ىلع تابيردتب تماق دقو .لمعت اهلك (ساغوف ٥٤و .روتاف

 ةيرس فورظ تحت .ةيرصملا تاراطملا يكاحت طئارخ ىلع اهذفنت .ةرركتم ةروصب

Lalasءاضعأ مظعم نأ نيح يف .ءارزو ةعضب ىوس ةطخلاب ملعي نكي مل ذإ .ًابيرقت  
 ةهج نمو .طقف ةدحاو ةحفص نم زجوم ىوس اوملستي مل ةماعلا ناكرألا ةئيه

 ةثافن ةرئاط لك ضبرم - ةيليئارسإلا فادهألا نع ريثكلا نوفرعي اوناك ىرخأ

 .هتوص ىتحو هتبترو اهحآلم مسا عم .ةيرصم

 مت اهضعب نكلو .ةينورتكلإ ةزهجأ لضفب تامولعملا هذه مظعم ىلع لوصحلا مت

 (Wolfgang رتول غثاغ فلوو لصح دقف .سيساوجلا قيرط نع هيلع لوصحلا

(Lotzيف طباضلا دلوملا يناملأ  SSنييرصملا ةداقلا نم ةيويح ليصافت ىلع .ًاقباس  

 تاماقم نم رداصم كانهو١٦۹ ماعلا يف هيلع ضبقلا ءاقلإ ىتح مهقداص نيذلا

 -Ali يفلألا يلعو (Anwar Ifrim) ميرفإ رونأ تارباخملا طباض مهنيب نم .ةعيفر
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Alfiاتش رصانلا دبع كّلدمو  oT et ehدوه هامسأ ام يف  Lendب دعب  

 نكي ملف .نويرصملا امأ .يرصملا ناريطلا ىلع (ليئارسإل يقيقحلا نمزلا تارباخم)

 غيم- اهجذومن بسح ةزكرمتم تناك يتلا .مهتارئاطل ةليلق ةيامح ىوس مهيدل

(Migs)نشويلإو  (Illyushins)فولوبوتو  -(Topolov)هتدعاق يف زارط لك . 

 تاحارتقا نأ نم مغرلا ىلعو .اهفادهأل تايولوأ عضو ليئارسإل حاتأ يذلا رمألا

 اهنم Li نأ لإ ءاهيلع ةقفاوملا تّمتو تمّدُك دق حلسملا تنمسإلا نم تاراغنه ءاشنإب

 يف ةفوشكم تاحاس ىلع ةضبار ةيرصملا ةثافنلا تارئاطلا تناكف .ذفني مل

 ةرئاطلا دعت » :لوقلاب ًامرغم دوه ناك .اهلوح ةريثك لمر سايكأ نودب ىتح .تاراطملا
 يهف ضرألا ىلع يهو امأ .وجلا يف تماد ام - دوجولا يف أكتف حالس رثكأ ةثافنلا

 )١( .ءاهسفن نع عافدلا نع LIS ةزجاع

 ناكو .ةظحللا كلت يف ضرألا ىلع تناك ًابيرقت ةيرصملا تارئاطلا مظعم

 دنع ًادبيس يليئارسإلا موجهلا نأب ضارتفالا عمو .راطفإلا alab نولوانتي اهورايط

 ىلإ تداعو سمشلا قورش دنع اهتايرود تزجنأ دق تناك غيملا تارئاط نإف .رجفلا

 يف نكي ملو .ليئارسإ تيقوتب ۷.٠١ يأ .رصم تيقوتب ۸.٠١ ةعاسلا يف اهدعاوق

 لقن اترئاط ةظاملا ةدعاق نم تعلقأو .ةحلسم ريغ بيردت تارئاط عبرأ ىوس وجلا

 (Bir ادامتلا ريب ةدعاق ىلإ ةهجتملا امهادحإ نتم ىلع ناك -١5. نشويلإ زارط نم

 a ىلع ناكو .دومحم يقدص وجلا حالس دئاقو pole ريشملا .(23 228

 نيسح ةيلخادلا تارباخملا سيئر (Abu Suwir) ريوس وبأ ىلإ ةهجتملا ىرخألا

 ةيقبو .ىوتسملا عيفر يتايفوس يركسع راشتسمو .قارعلا ءارزو سيئرو .يعفاشلا

 دعاوقلا ضرأ ىلع وأ نيترئاطلا نيتاه نتم ىلع اوناك Lal ًاعيمج شيجلا تادايق

 تارادارلا تاشاش ىلع ةيليئارسإلا تارئاطلا تظحال امدنعف .امهطوبه راظتناب

 راذنإ ردصق .ةبرتقملا مهبارسأ فاشتكا نم فوخ مهرواس نشويلإ تارئاط دوجو

 ىلإ ناولعت اتذخأ نيتللا نيتفذاقلا نم سيل نكلو .وجلا يف ةيليئارسإ تارئاط دوجوب

 (Ajlun) نولجع نم راذنإلا cle لب .ءودهب ةيفاشكتسا ةيفاوطت تاعافترا



 برحلا نم ali ةتس ۴۲۹

 نم نولجع لبج ىلع ةأشنملا .ايناطيرب نم ةمدقملا ةيندرألا رادارلا تاطحم تناك

 رادارلا تاشاش تعصر 8.10 ةعاسلا يف .طسوألا قرشلا يف ًامدقت تاطحملا رثكأ

 نم ةريبك دادعأ دوجو نوفلأي نييندرألا نأ نم مغرلا ىلعو .تارئاط روصب ةأجف

 قاف دق مويلا تارئاطلا ددع نأ الإ .رحبلا ىلإ ةهجتملا ةيليئارسإلا تارئاطلا

 «بنع» ةزمرم ةيكلسال ةراشإ بوانملا طباضلا لسرأف .ليثم هل قبسي ملو .تاعقوتلا

 يف ضاير لارنجلا ةدايف رقم ىلإ .اهيلع قفتملا ةرفيشلاب «برحلا» ينعت ةملك يهو

 .ةرهاقلا يف ناردب سمش عافدلا ريزو ىلإ هرودب ةراشإلا هذه ضاير لوحف .نامع

 يف مهترفيش تاددرت اوريغ دق نويرصملا ناك ذإ .اهترفيش كف نودب كانه تيقبو

 مهترفيش اوريغ كلذك نويليئارسإلاو .نييندرألا اوملعي نأ نود نكلو قباسلا مويلا

 اهتاشاش ىلع ترهظ يتلا ةروصلا هذه له لءاستت نولجع يف دصارملا اولعج ثيحب

 .نوبقاري اوناكو .رحبلا يف تارئاط يه مأ يليئارسإلا وجلا حالس تارئاط يه

 اوقربأف .ءانيس هاجتاب قرشلا ىلإ تلوحت دق تارئاطلا نأ ةأجف رادارلا رهظأ امدنع

 . ًاراركتو ًارارم ةزمرملا ةملكلاب

 ًادوجوم نكي مل ناردب نإف .اهتءارق نكمأو لئاسرلا كلت تلصو نإو ىتح
 رماوأ ردصأ دقو تاعاس ةعضب لبق مونلا ىلإ بهذ دق عافدلا ريزو ناك ذإ .اهأرقيل

 (Mas`ud al-Junaydi) يدينجلا دوعسم لينولوكلا كلذكو . دحأ هجعزي YL ةمراص

 سيئر (Gamal ;Afifi) يفيفع لامج لارنجلاو .تارفيشلا زومر كف نع لوؤسملا

 اميف هتمكاحم ءانثأ .يفيفع ىعدا .نيدوجوم انوكي مل امهالك .وجلا حالس تايلمع

 يل نكي ملو .كلذ لبق تاونس رشع ةدم شيجلا جراخ تنك» :ةءافكلا مدع ةمهتب دعب

 يذلا لجرلا نأل .ًادوجوم OST مل ينأ هلل دمحلاو .روهش ةتس ىوس ةفيظولا كلت يف

 .«ريثكب أوسأ لاحلا ناكل كانه تنك ولف .لعفي اذامو لصتي نمب فرعي ًادوجوم ناك

 نكلو .يليئارسإلا موجهلا لوح ًاضيأ ةفثكم ريراقت ةيوجلا تارباخملا تلسرأ

 دبع نولاوي نمب نوقثي الو .رماعل نيلاوملا .ايلعلا ةدايقلا رقم يف نيدوجوملا طابضلا

 (Y) .ريراقتلا هذه اولمهأ .وجلا حالس يف رصانلا
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 قلعو .ةيمهألا ةغلاب ةيروحم قئاقدلا كلت تناك .نييليئارسإلاب قلعتي اميف امأ

 علتباو .ةياهنلا يف هتلاقتسا مدقي ملف .ءقّدّصُي ال قلقلا ناك» :ًالئاق نمزياو رازع
 ناك ذإ .ةيضرألا كراعملاب ًاريثك هبأي ال نمزياو نكلو .تايلمعلل ًاسيئر لظو هءايربك
 :اهنأشب لاقو .اهعضو يف دعاس يتلا سكوف ةطخو وجلا حالس يساسألا همامتها

 ملحأو .دوجولل اهزربأو .اهحرشأو .ةيلمعلا هذه نع ثدحتأ انأو نينس سمخ ذنم»

 .ةعاس عبر نوضغ يف .نآلاو اهذيفنت ىلع لاجرلا بردأو .ةقلح Gals اهعنصأو .اهب

 يقتلتل ةفلتخم دعاوق نم قلطنت بارسألا تارشع بلطتت يتلا .ةطخلا تناك

 يف ةهاتمب هبشأ .ناريط ةقيقد 0£ نوضغ يف ًافده رشع دحأ ىلع تمصب

 ام يليئارسإلا وجلا حالس عيمج موجهلا يف جز دقف .ةروطخلا ةقئافو .اهتاديقعت

 وجلا حالس ةداق عنتقا .ًايلمع تاعافد الب دلبلا ءاوجأ ةكرات (Hail Mary) «يخيرملا

 (Y) .سكوف ةطخ لشف لاح يف ةيرصملا تاراطملا ىلع ةيليل تامجهب

 ةدايق رقم يف .قلقلا وجلا حالس دئاقو نمزياو عم نارظتني نايادو نيبار ناك

 نع ةرشابملا ةيلوؤسملا هقتاع ىلع عقت يذلا دوه لاق .يليئارسإلا وجلا حالس

 كلذ .دوه ناك .«لماك موي اهنأكو ىلوألا ةقيقد نيعبرألاو سمخلاب رعش» :موجهلا
 نم نيجان بّرَه دقف .ًاقباس تاستوبيكلا ناكس نم .تومّصلا ليحنلا لجرلا
 برح لبق .بّرَه مث نمو .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب نيطسلف ىلإ تسوكولوهلا
 يف بستكاو .كلذك .ةيناطيرب (Spit Fire) «رياف تبس» زارط نم ةرئاط .لالقتسالا

 هثاهدب ًاروهشم ناكو .شأجلا طبارو رهام رايط هنأب ةرهش ۱۹٤۸. ١9607 كراعم

 يأك .ةحماجلا هتيغر تناكو .ةيعملألاو ءاكذلاب هترهش نم رثكأ همزعو هتليح ةعسو



 برحلا نم مايأ ةتس ۴۲۸

 لحي نأ ىلع رصأ نمزياو نكلو .ةعارزلل دوعي نأ (Cincinnatus-Like) يتانيسنيس

 يف كمهنم وهو نيحلا كلذ Liag. VATI ماعلا لئاوأ ذنم وجلا حالسل سيئرك هلحم

 لقأ ىلإ .حالسلاو دوقولاب تارئاطلا ديوزتل ةدوعلا نمز ًاصلقم .سكوف ةطخ حيقنت
 تاعاس ينامث نييرصملا دنع قرغتست ةيلمعلا كلت تناك نيح يف .قئاقد ينامث نم

 (Bialik) كيلايب يربعلا رعاشلاب داهشتسالا عيطتسي ال هنإ» :دوه ىلإ نمزياو لاق
 .«حيصفلا يربعلاب برعلا «قزوخي» فوس هنكلو .ريبسكشب وأ



 VATY وينوي 0 ةيوجلا برحلا ةطراخ
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 برحلا نم phi ةتس ۰

 هنأك هفوج يف ءاملا نم قيرابأ غرفيو .هنم ببصتب قرعلاو .بقري نمزياو ناك

 تالكيشتلا تربع دقل .موجهلا نم ىلوألا ةجوملا رابخأ رظتني دوه ناكو .لئاه عشم

 نم تالفإلاب .ةينورتكلإ شيوشت ةزهجأ مادختسا لضفب تحجن دقو .رحبلا ةدئارلا

 .اهل ةيتايفوسلا نفسلا فاشتكا

 تناك .ىلوألا فادهألا تدهوش ليئارسإ تيقوتب فصنلاو ةعباسلا ةعاسلا يفو

 (Faid) دياف يتدعاق يف ةيرئاد رتاوس نمض فوفص يف اهتاحاس يف ةضبار تارئاطلا

 ناريطلا ىدم جراخ اهنأ أطخ ةيرصملا تارباخملا تردق ثيح Was (Kibrit) تربيكو

 نإف قلغأ نإ - دحاو جردم ىوس تاراطملا نم ريثك يف دجوي ال ناكو .يليئارسإلا

 )£( .ءانفلاب اهيلع مكح دف نوكت همدختست نأ ضورفملا نم يتلا تارئاطلا

 تناكو رفصلا براقي حيرلا لماع ناكو .ةعئار ةيؤرلا تناكف .وجلا يف امأ

 ىلإ ةلئاه ةعرسب نآلا ةيليئارسإلا تارئاطلا تقلح .موجهلل ةيلاثم فورظلا

 لعج يذلا رمألا .يرصملا رادارلل اهسفن ةفشاك مدق 4٠٠١ تغلب تاعافترا

 ةلق نكلو .بكانملاب نيمحازتم تارئاطلا جرادم ىلإ نوعرهي نييرصملا نيرايطلا

 .مهتارئاط نولصيس مهنم

cl SUI cae alنم كوركقاو  DE Tتالي عشت  elyهاهو  

 -كلذب تقولا حمس نإ عبرأ وأ- تالوج ثالث اهنم JS زجنت .ةيئانث تاليكشتب

 فصق مث .جرادملا فصقل ىلوألا ةيولوألا تيطعأو .موجهلل ةيقبلاو فصقلل ىلوألا

 ةثافنلا تالتاقم لا فصق مث نمو .ةيليئارسإلا ندملا ددهت يتلا ىدملا ةديعب تافذاقلا

 يغبني .معدلا تآشنمو تارادارلاو خيراوصلا وه فصقُي ام رخآو .جيم زارط نم

 نيرشع ةدوعلا ةلحر قرغتستو :رشع ىلإ قئاقد عبس نم ةمجه لك قرغتست نأ

 دوعت يلاتلابو :قئاقد رشع رايطلا ةحارتساو .قئاقد ينامث دوقولاب دوزتلاو .ةقيقد

 دعاوقلا فصق رمتسي نأ بجي ةعاسلا هذه ءانثأو .ةعاس دعب ةيناث لمعلل ةرئاطلا

 .عاطقنا نود ةيرصملا



 (ban ناريزح وينوي 0 :لوألا مويلا

 تذخأ » ًاركذتم (Faid) دياف قوف ريتسيملا تاليكشت دحأ دئاق .نون نبوهيفأ لاق

 .يفئاذق تقلطأو تضضقنا امدنعو .فدهلا نم انبرتقا املك ًايجيردت وفصت ءامسلا

 عارذ تبحسق .عالقإلل ةدعتسم جردملا ةياهن دنع VV - غيم تارئاط عبرأ تيأر

 .ءامهيف نارينلا تلعتشاو .ةعبرأ نم نيتنثا تبصأف رانلا قلطأ تأدبو .لبانقلا قالطإ

Leiلادنيرود عون نم تناكف نون نب اهطقسأ يتلا لبانقلا  (Durendal)عون وهو  

 دنالور فيس مساب تيمسو نييسنرفلا عم كارتشالاب هريوطت مت أدج يرس

(Roland)يعاجترا خوراصب نزاوت تناك ًالطر 160 نزت يتلا ةلبنقلا قالطإ ىدلو  

 Vs ةجردب لفسألا وحن اهتمدقمو ةرشابم فدهلا قوف حبصت نأ ىلإ ةلظمو

 كرتت لادنيروردلا لبانق تناك pall قامعأ ىلإ اهعفدي ضرحم خوراص موقي ذئدنع

 .لامعتسالل ةحلاص ريغ جرادملا ةلعاج راتمأ o اهضرعو أرتم ٠١١ اهقمع ًارفح

 .راجفنالاب رمتست لبانقلا ىلع ةدوجوملا ةرخأتملا لئاتفلا نأل اهحالصإ نكمي الو

 نم لقأ يف اهدحو ريوس وبأ ةدعاق ىلع عونلا اذه نم ةلبنق ةئم نم رثكأ يقلأ

 .راطملا يف ةرثعبم غيم ةرئاط ةرشع تس انرمد دقل» :لوقلا نون نب عباتيو .ةعاس

 يف دعاصتت بهللا ةنسلأ دهاشن انك .انتدوع قيرط يف -Y ماس ةيراطب انللشو

 .«ىرخألا ةيرصملا تاراطملا عيمج

 نأب نيقدصم ريغ .ةمدص ةلاح يف نويرصملا نورايطلا ناك .ضرألا ىلع

 لارنجلا لاق .ةرغ نيح ىلع ًاعيمج مهذخأو .مهتاعافد قارتخا تعاطتسا ليئارسإ

 مامت يف جردملا ىلع Lily تنك» :ًاركذتم (Malis) سيلام ةدعاق دئاق يكز نيسحت

 ةثافن تارئاط ريده تعمس .ةيبيردت تامجهب مايقلل ale .ًاحابص ةعساتلا ةعاسلا

 ريتسيم ريوس يترئاط تيأرف ريدهلا هاجتاب ترظنف .ًامامت ةظحللا كلت يف
 اتطقسأو نايرخأ ناترئاط امهءارو ناكو جردملا لوأ يف نيتلينق اتقلأ .نيتيدامر

 .جردملا رخآ يف نيتلبنق ءاقلإب ناتريخألا ناترئاطلا تماقو ؛جردملا طسو يف نيتلبنق

 )0( .«ةمات ةأجافم تناك .فصُق دق هلك جردملا ناك نيتقيقد دعب اذكهو



rrrةتس  phiبرحلا نم  

 ةلهس ةسيرف تحبصأو اهنم صالخ ال ةديصم يف ةيرصملا تارئاطلا تعقو

 يف .كلذ دعب اهتطشك يتلا ةرارحلل ةعبتملا خيراوصللو .مم١٠ رايع نم عفادملل

 اهتلومحو ١1 - نولوبوت تارئاط ترجفت ةانقلا برغ رصقألاو فيوس ينب يراطم

 تارئاطلا ىدحإ نإ ىتح ةلئاه ةوقب ةرجفتملا تانحشلا نم نانطأ ةرشع ب ةردقملا

 تارئاط نم ةطلتخم تاليكشت تماقف ءانيس يف امأ .وجلا يف تفذقف ةمجاهملا

 ريبو .ادامتلا ريبو .ينبل لبج يف ةمدقتملا دعاوقلا برضب ةلتاقملا ريتسيملاو جاريملا

 عضب تلوحو .ةضبار تناك يتلا غيملا تارئاط نم تارشعلا تفصقف ةفاجفج

 نم ناك هنأل .شيرعلا جردم لإ جني ملو .دامر ىلإ عالقإلا لواحت تناك تارئاط

 .ةيليئارسإلا تالقنتلل دعب اميف همادختسا ضورفملا

 ناك رصم تيقوتب ةعساتلا ليئارسإ تيقوتب ةنماثلا ةعاسلا يف ىلوألا ةجوملا ةياهنب

 ترمد دقل .ريوس وبأو .ديافو .ةرهاقلا برغ دعاوق دض ةيوج ةراغ YO يلاوح ذفن دق

 يذلا تالاصتالا لباك عطق امك .ًالماك ًاريمدت رصم يف نانثاو ءانيس يف تاراطم عبرأ

 وجلا حالسب لح دقف ربكألا رامدلا امأ .ايلعلا ةدايقلاب ءانيس يف ةيرصملا تاوقلا طبري

 مهحالس فصن- تارئاط 7٠١4 نويرصملا رسخ ليلقب ةعاس فصن نم رثكأ يفف .هسفن

 .طقف تارئاط عست الخ اميف .ضرألا ىلع ترمد اهلك -يوجلا

 دييحت عاطتسا دحاو ًابرس نأ ليختي دحأ نكي مل ذإ .مهسفنأ نويليئارسإلا قعص
 .ةئملاب ةئم رادقمب تاعقوتلا قاف سكوف ةطخ ىلتق لدعم نأو .اهلمكأب ةدعاق

 ىلوألا ةمدصلا ىلع نييرصملا بلغت لامتحا نابسحلاب نييليئارسإلا تاعقوت تذخأو

 رماوأ تردص هنأ عقاولاو يليئارسإلا ناريطلا عير يلاوح طاقسإو مهاوق عامجتساو

 مهتريخذ ثلثبو .قئافد سمخ ناريطل يفكي دوقوب ظافتحالاب نييليئارسإلا نيرايطلل

 قالطإ كانه نكي ملو .ةيوج ةكرعم ةيأ ثدحت مل .ةيوج كراعم بوشنل ًاباستحا

 ةيرصملا تايراطبلا عيمجف .يليئارسإلا ناريطلا ىلع ةميق تاذ ةيضرأ نارين

 ناريطلل ةداضملا ۲ - ماس خيراوص عقاومو dis اهددع غلابلا ناريطلل ةداضملا

 ىطخت نأ ةيشخ pale ريشملا نم LUI قالطإب رماوأ ةيأ قلتت مل .۲۷ اهددع غلابلاو

 .اهطقستو ةيليئارسإ اهنظتف alas يتلا هترئاط



 انفي ناريزح وينوي 0 :لوألا مويلا

 انيدلو .ةظقيو دادعتسا متأ ىلع انك» :هلوقب ةيعفدملا رمآ عيبر دمحأ ديعس دهشو

 رانلا تقلطأ .ًاريخأو .رانلا قالطإب رماوأ قلتن مل اننكلو .رثكأو يفكي ام ةريخذلا نم

 كلذ نم ًالدب نكلو .كلذ ىلع ًايركسع مكاحأس ينأ تدقتعاو .يسفن Lab نم

 .«نيحلا كلذ نم يلمعب تظفتحاو .يتعاجشل ةيلاديم تيقلت

 وجلا حالس رئاسخ تناك .ةيليئارسإ تارئاط ةدع طقسأ هنأ عيبر ىعدا

 ىدحإ .ىلوألا ةجوملا يف نيرايط سمخو تارئاط ينامث ًالامجإ يليئارسإلا
 كوه خوراص اهرمدف يكلساللا مادختسا عطتست مل اهنكلو تييصأ تارئاطلا

 .ةنوميد قوف تّلض نأ دعب يليئارسإ

 تدبف .جئاتنلا ةفرعم ةدايقلا ناكمإب حبصأ .ىلوألا ةبرضلا زاجنإ دعب .طقف نآلا

 دكأو هيرايطل جئاتنلا هسفن وه صلختسا ىتح كلذ نكي ملو .قدصُن ال ةيلايخ مهل
 -تيمم نزو وذ هنكلو .طقف دحاو- رجح» :لوقي ناياد بتك .رهابلا مهحاجن مهل

 ناك ذإ .يليئارسإلا روهمجلا بولق يف رجحلا كلذ لظ كلذ عمو «بلقلا نم جرخ

 نكمم نمز لوطأ أرس يليئارسإلا وجلا حالس هزرحأ يذلا حاجنلا ىدم ءاقبإ يغبني

 دق ةيليئارسإلا تابابدلا نوكت امثير .رانلا قالطإل أفقو ةدحتملا ممألا ضرف ريخأتل

 .«ءارمحلا ةءالملا» رسلا ةملك ناياد ردصأ ۸.٠١ ةعاسلا يفو .ءانيس يف تلغوت

 .ثودحلا كشو ىلع ةيربلا برحلا تناكو

 اهفصن ةيداعم ةدعاق ٠١ يهو :اهفادهأ تالتاقملا نم ةيناثلا ةجوملا تلصو

 مل نييليئارسإلا نأ عمو ..ةيرصملا تارادارلا عقاوم عيمجو .ةانقلا يبرغ ًابيرقت

 يتلا ةمواقملا نإف .يكلساللا تمص ةاعارمب الو .ةأجافملا رصنعب نوهبأي اودوعي

 ةداضملا نارينلا يف ريبك دح ىلإ ةروصحمو ةلدتعم تناك تآشنملا هذه نع تردص

 ٠١1 رمدو ليلقب ةقيقد ةئم نم رثكأ يف ةراغ ١14 يليئارسإلا وجلا حالس ذفن .ناريطلل



 ١1 - فولوبوت زارط نم اهنم ٠١ - ةرئاط 17١ اهددع غلابلا ةيرصملا تارئاطلا

 لتقو - تاماوحو لقن ةرئاط YY .۱۷ - 70و .۱۹ - غيم زارط نم ١7و .ةيضارتعالا

 عقاومو رادار ةطحم YY ترمدو .لمعلا نع ةدعاف ١١ تلطع - اهيرايط ثلث يلاوح

 دجوي دعي مل» :هل لاقو نيبار ىلإ ٠٠.٠١ ةعاسلا يف دوه تفتلا .تارئاطلل ةداضم

 ( )یر وج جدام

 دالبلا ةيقبو رصم يف تناك .ليئارسإ يف ةحضاو ةكرعملا ةروص تناك ام ردقب

 دق ةيوجلا دعاوقلا يف نودوجوملا طابضلا ناك .ًاميتعت دادزتو ةشوشم ةيبرعلا

 ناك يذلا .نسح ىفطصم مشاه رايطلا فصو .تّلح دق ةعورم ةاسأم نأ اوكردأ

 :يلاتلا وحنلا ىلع رعاشملا .ادامتلا ريب يف

 نم ةيناث ةجوم تلصو .لوألا موجهلا ءاهتنا نم ةيناث ٠١ يلاوح دعب»

 انيلع قلطت مل تارئاطلا نكلو .ءاطغ نع ثحبن ءارحصلا يف انضكرف ..تارئاطلا

 ًايئاهن ترمد دق ةدعاقلا نأ اوأر ذإ اهورايط شهدو .انسوؤر قوف تموح لب .رانلا
 تانئاك ..ةيقبتملا ةديحولا فادهألا طقف نحن انك .فده يأ مهمامأ قبي مل هنأو

 .سفنلا نع عافدلل ةليسوك ةيودي قدانب ىوس اهيدل سيل ءارحصل ا يف ودعت ةيرشب

 ًازيهجت اهلضفأو زرطلا ثدحأ نم ةثافن تارئاطو نورايط ..ةنيزح ةلزهم تناك

 تارئاطلا تفتخا موجهلا ءدب نم قئافد سمخ دعب .ةيودي قدانبب نولتاقي

 انتارئاط ترمد يتلا نارينلا توص دمخأو ءارحصلا فل تمص داسو ةيليئارسإلا

 تغلب رئاسخب ةنكمم ةقيرط لضفأب مهتمهم اوزجنأ دقل .انتيرسو ةيوجلا ةدعاقلاو

 .«ةئملاب رفص مهدنعو .ةئملاب ais اندنع

 يعفاشلا نيسح ةرئاط .هفلي سأيلاو chy ذإ .ةلئامم ةبرجت يكز ءاوللا دهش

 جردم ىلع طوبهلا يف تحجن نأ دعب .ةيداعملا جاريملا تارئاط نم فصقل ضرعتت

 اوناك دقف ةقفارملا ةرئاطلا يف اوناك نم امأ .ةاجنلا يف باكرلاو مقاطلا حلفأ .يوناث

 تضق» :اهيف لاق دعب اميف ةداهشب ىلدأو .جردملا ىلع ًاعيمج اوتام ذإ .أظح لقأ



 vro ناريزح وينوي 0 :لوألا مويلا

 ذإ .تاضارعتسالل دعن انكف نحن امأ .برحلا هذهل دادعإلا يف تاونس ليئارسإ

 مل نكلو ..عيباسأ ةعبرأ يونسلا ةروثلا ديع يف ضارعتسالل تابيردتلا رمتست تناك

 .«برحلل تادادعإ كانه نكت

 تاثافنلا نم ةباغ» دومحم يقدص هامسأ Ley تطيحأ يتلا pale ةرئاط امأ

 راطم ىلإ لعتشم راطم نم موحت تذخأ ذإ . ًاقالطإ طوبهلا عطتست ملف «ةيليئارسإلا

 ةرهاقلا راطم يف طوبهلا نم نكمتت نأ لبق ًابيرقت ةقيقد نيعست ةدمل رخآ لعتشم
 وجلا حالسل طابترالا طباض .بويأ دمحم لينولوكلا هراظتناب كانه ناكو .يلودلا

 يف حاصو .هميعز دض عقو دق ًابالقنا نأ ًاناظ هديب ًاسدسم لتسا دقو .رماعل عباتلا

 اهيأ ةلتق نوديرتأ» :ًالئاق ًاضيأ مهتاسدسم اوبحس امدنع نيدوجوملا طابضلا

 مهيف حاصو .حلسم مادص نود لاحو نيفرطلا نيب دومحم يقدص لخدت» ؟!بالكلا

 .«!!انمجاهت ليئارسإ !!مكتاسدسم اودعبأ .ءاهلبلا اهيأ» :«ًاخبوم

 ةدايقلا رقم ىلإ قلطناو يسكت ةرايس رماع ذخأ .يركسع لقن دوجو مدعلو

 دق هسفن وه ناكو لمعلل ةحلاص ةرئاط TV ىوس غيملا هتارئاط نم Gu مل .ايلعلا

 مث «برحلا تأدب ًاريخأو» :لاقف .ًايهابتم .ًاجهتبم لظ كلذ عمو .طاقسالل ضرعت

 يليئارسإلا لحاسلا لالتحال يوج ءاطغ نيمأتل روفلا ىلع دومحم يقدص رمأ

 نيدشرملا اهيرايطب ةثافنلا (Sukhoi) يوخوس تارئاط رشنو (حاسمتلا ةيلمع)

 ديشر ةيلمع ذيفنتت امهنم بلطو دادغبو قشمدب لصتاو .كلذ مزل نإ سورلا

(Rashid)مهنكلو نويقارعلا قفاو .روفلا ىلع ةيليئارسإلا تاراطملا فصق يهو  

 يف ًايلاح ةلوغشم مهتارئاط نأ اوعداف نويروسلا امأ .«ةينف تاريخأت» نم اوكش

 .ةيبيردت تاروانم

 رظن يف اودب نيذلا ةيرصملا ايلعلا تادايقلا ةميزع نم تاطابحإلا هذه طبثت مل

 نوغصي .نيلابم ريغ .نيثداه» (Tarasenko. S) وكنيس ارات .س يتايفوسلا نحلملا

 ءاحنأ عيمج يف نولفتحي نونطاوملا ناكف ةمصاعلا Lei .«ةوهقلا نوبرشيو عايذملا ىلإ



 (LeMonde) دنومول ةفيحص لسارم (Eric Rouleau) ولور كيرإ لاق .ةرهاقلا

 تناكو ؛نيرهاظتملاب ةصاغ عراوشلا تناك» :ًاركذتم .طسوألا قرشلا يف ةيسنرفلا

 .ليئارسإ طقست» نودشني اوناك سانلا فالآ :اهنارين قلطت ناريطلل ةداضملا عفادملا

 نم بارتقالا نم اوعنم بناجألا نييفحصلا نم هريغو ولور نكلو «برحلا حبرن فوس

 وه تامولعملل ديحولا ردصملا ناكو .فتاوهلا طوطخ عيمج تعطقو .ةهبجلا طخ

 ًاحابص ةعساتلا ةعاسلا مويلا اهموجه ليئارسإ تأدب» :هدافم يذلا ةموكحلا نايب

 اهل تدصت .ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا ءاحنأ عيمجو ةرهاقلا دض ةيوج ةبرضب

 .«موجهلا تدصو انتارثاط

 دق ةيداعم ةرئاط AT نأ ريراقتلا تركذ ذإ ةدعاو ةداضملا ةيرضلا تاباسح تناكو

 ريفسلا لاقو .ناترئاط تناكف رصم رئاسخ امأ .ةيكيرمأ ةفذاق اهيف امب تطقسأ

 ناغأ ثبت ةعاذإلا تناكو .قيفصتو جايهب ءابنألا هذه لباقت تناك» :تلون يكيرمألا

 قربأ .«بيبأ لت يف ءاقللاو نيطسلف ىلإ ةدوعلا ىلإ تاوعدو تاءادن اهعطاقت .ةينطو

pleنامع يف ضاير ىلإ  Ludنييليئارسإلا نإف .ةيلوألا ةأجافملا مغرب هنأ هدافم  

 موقيو موجهلا ىلع دري يرصملا شيجلا نأو .ةيوجلا مهتوق نم AVO اورسخ دق

 (V) . ءانيس نم موجهب

Liءابنأ تدرو امدنع ايلعلا ةدايقلا رقم يف ًادوجوم نكي مل يذلا .رصانلا دبع  

 رايتلا نأ دقتعي ناك ذإ .برحلا ءدبب بحر دقف .ةيليئارسإلا ةيوجلا تابرضلا

 - ةرشاعلا ةعاسلا يف رصانلا دبع رواسي كشلا أدب .كلذ عمو .لاحلا يف سكعنيس

 تاوقلا تعدا امدنع -يوجلا يليئارسإلا موجهلا نم ةيناثلا ةجوملا ةورذ ةعاس

 مل هنكلو .رماعب لاصتالا لواح ةيليئارسإ تافذاق /1/ تطقسأ اهنأ ةيرصملا ةيوجلا

 يذلا ديحولا صخشلاو .كلذك دومحم يقدص ىلإ لوصولا عطتسي ملو :ًاباوج قلتي
 لوخد ىدلو .تيبلا يف هسفن لزع يذلا تاداسلا رونأ وه ةقيقحلاب هربخي نأ نكمي

 يتايفوسلا ريفسلا نم عمس .ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف ةدايقلا رقم تاداسلا

 ةثراكلا ىدم نع الماك ًاحرش نيرخآ رابك نيلوؤسم نمو (Pojidaev) فيباديجوب
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 مل يننأل .ًامايأ هيف تيقبو تيبلا ىلإ تبهذ» :لوقي دعب اميف بتك .رصمب تملأ يتلا

 نع ةفيزملا ريراقتلا اهعامس ىدل للهتو صقرتو دشنت ريهامجلا عامس عطتسأ
 .«ةعاسب ةعاس مالعإلا لئاسو LAS يتلا بذاكلا رصنلا

 يف وأ شيجلا يف دحأ ؤرجي مل لقألا ىلع هنأل :ةقيقحلا لهجي رصان لظ

 اهعيذي يتلا ةخسنلا قفو ريسي ناك ءيش لك .ةقيقحلا ىلع هعالطإ ىلع ةموكحلا
 ندملا فصقب ةظحللا هذه يف انخيراوصو انتارئاط موقت» :لوقت يتلا ةرهاقلا ويدار

 ماعلا يف تعاض يتلا هتماركل ماقتنالل يبرع لك» وعدت يتلاو «ةيليئارسإلا ىرقلاو

 (A) .«بيبأ لت ىلإ .هسفن ةباصعلا ركو ىلإ ةندهلا طخ روبعلو :4

 :ءانيس قوف ءارمحلا ةءالملا

 يف أرس اهمدقت ءانثأ .ةيرصملا دودحلا ىلع ةدوجوملا ةيليئارسإلا تاوقلا تدهاش

 يليئارسإلا ناريطلا نم ةبقاعتم تاجوم .يكلساللا تمصلا ةيعارمو .ةهومم ليللا

 ءارمحلا ةءالملا» رسلا ةملك تلصو ًاحابص ۷.٠١ ةعاسلا يف مث .اهسوؤر قوف قلحت

(Red Sheet)هادغوأ ةقرف تذخأو .كرحتت لاترألا تعرشف  (Ugdah)يتلا-  

 .نييلظم ءاولو .ًاعفدم 50و .ةبابد ۲٠١ نم ةفلؤملاو -ةصاخ ماهمب مايقلل تلكشت

 زوأ لاحان لباقم .نيتطقن دنع (Tal) لت لارنجلا ةدايقب ربعت .عالطتسا ةدحوو

(Nahal Oz)سنوي ناخ بونجو  (Khan Yunis)اهمامأ ناكو  ae)هيفو .حفر  

 ةعبس هلوط سيوسلاو ةرطنقلا ىلإ ءانيس ربع قرط ةثالث نيب نم سيئر قيرط رصقأ

 .ماغلأ لوقحب ةززعم .ةقطنملا يف ةلماك قرف عبرأ رصم تعضو ببسلا اذهلو .لايمأ
 نكي ملو .قدانخو .ةيفخم ةيعفدم ضبارمو .تانيصحتو .ةهومم ةيعفدم لقاعمو

 قيرطلا يبناج ىلع ضرألا نأل :تاعافدلا هذه قارتخا ىوس رايخ نييليئارسإلا مامأ

 .اهيف رورملا بعصلا نم رادحنالا ةديدش ةقيض ًاداهوو ةيلمر تناك

 طاقن يف ودعلا برض :ةيليئارسإلا ةطخلا راصتخاب يه كلت تناك كلذ عمو

 بلصلا كنحملا (Tal) لت glas .ةزكرم تاعردم ةوقب ديدهتلابو ةراتخم ةيرهوج

 ةدايف .ليئارسإو برعلا نيب نيتقباس نييرحو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ضاخ يذلا



YYAةتس  aliبرحلا نم  

LEE ةيلاع SS pe ةه ا اوو E A 

 تبستكا ثيح نييروسلا عم ةقباس تاشوانم ءانثأ حرج دق هسفن لت ناكو .طابضنالا

 تاعافدلا ىوقأ يف خرش ثادحإ يف نآلا اهمدختسا ةربخ ةعردملا هتاليكشت

 ًايواهتو ًاعجارت مهفوفص يف ًاثدحم .تايونعملا رايهناو .ىضوفلا ثبو ةيرصملا

 .ونيمودلا ةراجحك

 ام أردان بورحلا ضوخ نأب هطابض لت رّكذ .ةكرعملل قباسلا هزاجيإ مامتإ دعبو
 قرتخي دحاو لك مجاهي دحاو لك :ًادحاو أدبم اوعبتي نأ مهيلع لب .ةطخ قفو نوكي
 ماعلا يف اهتاذ ةقطنملا تقرتخا دق ةعردملا قلايفلا تناك .هءارو وأ هلوح رظنلا نود

 (A) .ةعاس ٠١ مهيدلف َةّرملا هذه امأ .ًاليلق رثكأ وأ ةعاس YI يف 7

 لضفأ عافدنالا ةعيلط يف ناك .رمالا ئداب ًالهس قالطنالا ناك لت ةقرفب قلعتي اميف

 ىدلو (Shmuel Gonen). نينوغ ليئومش لينولوكلا ةدايقب عباسلا ءاوللا وه عردم ءاول

 .ةيرصم لاترأ اهنأ مهنم Lib هلاترأ نويحي نويرصملا دونجلا ناك .ةزغ بونج نم همودق
 تاببد مخضأ- نيلاتس تابابدب حلسملا يرصملا رشع يداحلا ءاوللا ةداق حمس لثملابو

 اومدقتي نأ نيثالثلاو سماخلا ءاولل نيعباتلا نييليئارسإلا نييلظملل -طسوألا قرشلا يف

 ليئافر لاق .رشابملا موجهلاب مهمايق يف ءانثأ ةيلمرلا لالتلا ربع ًايبسن جاعزإ نود
 ناك ءامسلا يف ام Laat نأ ودبي» :برحلا دعب (Rafael (Raful) Eytan) ناثيإ (لوفار)

 الإ هب انمق دوصقم ريغ لمع نم امو .هب اوماق دوصقم ريغ لمع نم امف .انسرحي
 تناك دقف .هدحو ظحلا جاتن نكي مل نييليئارسإلا مدقت نكلو .«انحلاصل بلقناو

 ليلضت درجم تناك عاطقلا كلذ يف ودعلا تاكرحت نأ تجتنتسا دق ةيرصملا تارباخملا

 .سنوي ناخو حفر لباقم موجهلا روحم نع رظنلا فرصل

 كرت ء.ةنس TV هرمع .ثاثأ دجنمل نبا وه .اذه Gorodish) شيدوروغ) نينوغ

 ًاطباض ناك (Haganah) هانغاهلاب قحتليل رشع ةثلاثلا نس يف ةينيدلا هتسارد

 قحسن فوس» :ًالئاق موجهلل قباسلا مويلا يف هلاجر نأمطو .ًادينع ايفو ًايوق
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 نييليئارسإلا نأو ٠۹١١. ماعلا يفو VALA ماعلا يف مهانقحس امك (نييرصملا)

 هنكلو .«ةرهاقلا يف رصانلا دبعب اوحيطيو .ةانقلا يف مهمادقأ نولسغي فوس

 ةرورضب مهرذحو .«هيلإ دوعن ًاناكم دجن نلف .رصتنن مل اذإ امأ»:هلوقب مهرّكذ
 -نييلظملا ةمهم يه كلتف- ةرشابم حفر ةمجاهم فدهلا نكي مل .ةريخذلا ةنايص

 نوكي ام دعبأ روحملا كلذ رايتخا مث .لامشلا يف سنوي ناخ نم اهلوح فتلنس لب

 .ةماسلا تازاغلل ًايدافت حيرلا هاجتا عم نوكيلو .ةيرصملا ةيعفدملا ىمرم نع

 (Menachem Aviram) ماريفأ محانيم لينولوكلا ةدايقب ٠١ ءاوللا موقي فوسو

 ناخ ىلع قابطإلاب (AMX) سكأ .م .أو (Sherman) نامريش ةبابد ۸1 ب ةدوزملا

 .ةيديدح ةمزلم ةفابطإ سنوي

 OA كلذ يف امب .ةبيهر ةناسرت ناديملا ىلإ لزنأ دق نينوغ نأ نم مغرلا ىلعو
 ةبيتك ىلإ age دقف (Patton) نوتاب ةبابد Vg (Centurion) نويروتنس ةبابد

 ىوس هجاوت ملو .ةنيدملا ىلإ ةبيتكلا هذه تمدقت .سنوي ناخ قارتخال طقف ةدحاو
 (Ori Orr) روأ يروأ ركذ امك «ةأجف منهج باوبأ تحتفنا» مث .ةطيسب ةمواقم

 فئاذق انيلع تلاهنا اذإ» .هلاجر فصن بيصأ يذلا .عالطتسا ةدحو طابض دحأ

 ..انيلع هنارين بصي ناك ءيش لك - عردلل ةداضملا ةيعفدملاو تاشاشرلاو ةيعفدملا

 تبيصأ .اهنارين تحتفو اهعقاوم VET زارط نم ةيرصملا تابابدلا تذخأ ذإ

 نيذلا ةينامثلا دونجلا لتقو .قيرطلا ىلإ دعصت نأ لبق ةيليئارسإ ةرزنجم فصن

 امأ .ىرخألا يه تيرض اهنكلو .ىرخأ تابابد ةبيتك تيعدتساف .«اهيف اوناك
 يتلا نيرشعلا ةينيطسلفلا ةقرفلا نم تءاجف ةيليئارسإلا تهجاو ةمواقم فنعأ

 هلا نع يمت icity aS, ho Nae A ماو دعو دنت قدك عل
 .يركسعلا ةزغ مكاح .ينسح

 .هطابض نم أطباض TO لتقو نينوغ تابابد نم ةيعيلط تابابد تس ترمد ام ناعرس
 .نييلظملل ًايحالم ًاسوباك ةيلمرلا نابثكلا تلكشو .لمرلا يف ماريفأ ةوق تصاغو
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 .تقولا لاوط موجهلا عباتن نأ بجي .توم وأ ةايح ةكرعم هذه :هلاجرل لت لاق

 مهو ةحداف رئاسخب .رمألا عقاو يف .نويليئارسإلا بيصأ .رئاسخلا تناك امهم

 يبناج ىلع نئاكلاو .عردلل ةداضملا ةيعفدملا ضبارم ربع مهقيرط قشل نولتاقي

 ىلإ سيئرلا روحملا نع جورخلا ىلع مهتربجأ يتلا ةيرجحلا تاسارتلاو .قيرطلا

 تاعاس عبرأ نوضغ يفف . ًاريبك مهمدقت ناك كلذ عمو .ةقيضلا تارمملا نم ةهاتم

 عاطتساو .حفر ديدح ةكس عطاقت ةطقن لصو دق نينوغ ءاول ناك ًاليلق رثكأ وأ

 .هئاول نم نيلترب حفر ىلإ .ةدودعم لايمأ يهو .قيرطلا ةيقب ةيطغت

 سيئرلا فدهلا نأل ؛تاركسعملا رشتنت ثيح حفر لوح فافتلالا نم دب ال ناك

 بونجلا ىلإ لايمأ ةينامث دعبت يتلا ديوز خيشلا يف ةيرصملا تاعافدلا وه

 يهو .ةعباسلا ةقرفلا نم ناءاول تاعافدلا هذه ىلع موقي ناك .حفر نم يبرغلا

 .بقنلل رصم لالتحاو (رجفلا) ةيلمعل ةمدقمك عيباسأ ةثالث لبف تلكش ةدحو

 زيزعلا دبع لارنج رجيملا .شيجلل ةعباتلا ةاشملا ةسردم رمآ ةدايقب ناءاوللا ناك

 ًادج نيئيهم ريغ يلاتلاب مهف .نيسردم ةقرفلا طابض مظعم ناكو .ناميلس

 كلذك نكت ملو .لامرلا preg رحبلا نم يديلقتلا ريغ ليئارسإ مودق ةهجاومل

 ربكألا ةيليئارسإلا ةوقلاب نراقتل .ةقيتعلا 57 ىلإ مهتابابدو .نيرشعلا مهعفادم

 ةفرع تزع ةبيتكلا دئاق لاق .نوتابو نويروتنيس زارط نم ثدحألا مهتابابدو

(Izzat *Arafa)فصقو .ةديدع رواحم ىلع ةليقثلا تاعردملا موجهل انضرعت»  

 نيبو اننيب نكي مل .رحبلا ىوس انءارو نكي ملو .رمتسم يوجو يعفدم

 يف يرجي ناك امي ملع انيدل سيلو .تالاصتا ةيأ عاطقلا يف ىرخألا تادايقلا

 .«ةكرعملا ةحاس

 اميف نينوغ لاق .ًاملؤم ًانمث نوعفادملا عفدو ءانهومتو .ةقيمع قدانخ يف انقدنخت

 ريثكلا انكرت . ران تابابدلا ىدحإ لعتشت تناك ةقشر لك ىفو ةدحاو ةعفد تاقشر

 ةيعفدم ءاعدتسا نم دب ال ناكف .«ًامامت ةفرتحم تابابدو حفر يف ىلتقلا اندونج نم
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 ناميلس لتقف .قارتخالا نم ةيعيلطلا ةيليئارسإلا رصانعلا نكمتل ةيوج تابرضو ةليقث

 نيعبرأ نيكرات مهعقاوم نع ولخت .مهتدايق نييرصملا نادقف ىدلو .هتثيه نم ددعو

 .حيرجو ليتف يفلأو ةبابد

 ريدقت تءاسأ يتلا ماريفأ ةبيتك الول ةلماك .ةركنم ةميزه ىلإ ةكرعملا تلوحت

clinةوقلا ذاقنإ قرغتسا .نينصحم نيعقوم نيب ةروصحم اهسفن تدجو يتلا .ودعلا  
 فصتنم لولحب ًامامت ةقطنملا ريهطت نويليئارسإلا عاطتسا كلذ عمو .تاعاس ةدع

 رمت تناك تانحاشلاو بيجلا تارايس تائمو .نييرصملا دونجلا فالآ .ليللا

 .شيرعلا ىلإ قيرطلا ىلع مهسفنأ عيمجت نوديعي مهو نيمجاهملاب

 راهنلا رخآ يفو .يليئارسإلا عافدلا شيجل نآلا ةحوتفم قيرطلا كلت تحبصأ

 ربع موجه نشب يليئارسإلا عافدلا شيج نم VA ةعردملا ةبيتكلا نم رصانع تماق

 نوعفادملا نظ .ةكرحتملا ةيلمرلا نابثكلا نيب قيض رمم وهو (Jiradi) يداريج بعش

 ةيليئارسإلا تابابدلا ١١7 لا ةاشملا ءاول دونج نم ًاديج نوسرمتملا pall كلذ نع

 عافدلا شيج ريراقت نم يلخاد ريرقت دعب اميف ةجيتنلا فصيو .مهتابابد اهنأ

 :ًافيخم ًافصو .يليئارسإلا

 .نواهلا عفادمو .عردلل ةداضملا عفادملاو .تابابدلا نماكم تناك قيرطلا يبناج ىلع»

 نيعقوم نيب ةفاسم لوطأو .ماغلألاب ةطاحم قدانخب ةطبترم اهلكو .تاشاشرلا شاشعأو

 نظ .رانلا هيلع اوقلطي مل يذلا يليئارسإلا لترلاب نويرصملا ئجوف .أرتم نيسمخ تناك

 ملو .رانلا قالطإ نع فكلاب هلاجر رمأف اوبره دق نييرصملا نأ يليئارسإلا دئاقلا
 .«قيرطلا فصتنم لترلا لصو نأ دعب الإ اوبرهي مل نييرصملا نأ فشتكي

 ُهَمَظَنُي نأ لبق تارم ةدع نييليئارسإلاو نييرصملا نيرمملا ىلع ةرطيسلا تبوانت

 يف اليم نيرشع اومدقت دق اوناك ثيح .يبرغلا هفرط دنع اوجرخو نويليثارسإلا
 ةمسن ٤٠.٠٠٠ اهناكس غلبي يتلا شيرعلا يحاوض عقت كلذ دعبو .ةدحاو ةيسمأ

 دليب يسوي تنانتفيللا بتك . ءانيس يف يرصملا شيجلل ةيرادإلا ةدايقلا دجوت ثيح



(Yossi Peled)تناك .مالظلا حنج تحت ليل ةرشاعلا ةعاسلا انفده انلصو» :لوقي  

 نويرصملا دونجلا ناكو .ةيؤرلا انل حيتت ام ردقب انمامأ ةلعتشم ةيرصملا تابابدلا

 دونجلا دعي ملو .تلعتشا دق انتابابد ضعب كلذكو .اهنيب نوقلتسي ضرألا ىلع

 VA .ًالامجإ .نويليئارسإلا دقف .«ءايحأ اهنيب نوقلتسي اوناك نيذلا نويليئارسإلا

 )٠١( .ًاليتق ًايدنج 17و .ًاحيرج ًايدنج ٩۳ و .ةبابد

 وه امم عرسأب يليئارسإلا موجهلا رمتسا .ةيليئارسإلا رئاسخلا عافترا مغرب

 ًاررقم ناك .وجلا نم نييلظم عم رحبلا نم كرتشم موجه يغلأ ثيحب - هل ططخم

 ىلإ هيف نوكرتشيس اوناك نيذلا نويلظملا لوحو .شيرعلا ىلع يلاتلا مويلا يف

 يف ةمساح ةكرعم .نويليئارسإلا حبر دقف .دعب مسحت مل ةكرعملا نأ مغرو .سدقلا

 ةطخب ةلوغشملا- ةيوجلا ةوقلا عطتست مل ثيحب ًايوق ًادن اهيف ودعلا ناك فورظ

 . اهيف ًاريبك ًارود بعلت نأ -سكوف

 .ناليم اهضرعو لايمأ ةتس اهلوط يتلا (Umm Qatef) فيطق ai ةقطنم يفو

 ةنصحم ةقطنملا تناك ذإ .نييرصملاو نييليئارسإلا نيب لئامم نزاوت ققحت .ًابونج
 اهتاعافد تناكو ةيرصملا «حتافلا» ةيجيتارتسإ نم لوألا طخلا يهف .ًايوق ًانيصحت

 Gold) ةمظنأ «ةيطخ تاميظنت» ةثالث :هتاعافدو ءانيس ملاع نع ةرغصم ةخسن

 .ةبابد 40و .ًاعفدم ٠۸و .تاشاشرو عردلل ةداضم عفادم عقاوم alili لوقح

 ةيماح تناكو .اهنيب اميف ودعلا قحسي ثيحب يدنج فلأ رشع ةتس) ١٠٠٠٠و

 التم رمم ىلإو ءانيس ةريزج هبش بلق ىلإ يدؤملا يويحلا هليجع وبأ قرفم

 ملو AOT ماعلا يف ةيليئارسإلا تامجهلا هجو يف تدمص دق ةيليعامسإلاو

 مأ نيصحت يرجي .نيحلا كلذ ذنمو .اهتادادمإو اهتريخذ تذفن نأ دعب الإ ملستست

 (al-Qusayma). ةميسقلا برقو (Ruwafa) افاور دس دنع ةيوق لقاعمب فيطق

 مغر- نيذلا ةيناثلا ةاشملا ةقرف نم agin لقاعملاو تانيصحتلا هذه لغشيو

 امل .ًايسايس نيع يذلا .بيجن يدعس لارنج رجيملا مهدوقي -ةكرعملل مهدادعتسا
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 نس يف وهو نوراش رهظ .بيجن ةهجاوم يف (Arik Sharon) نوراش كيرأ ناك

 هّنأ يف يرطأو wae يذلا ةيلدجلاو ةعفدنملا ةيصخشلا رهظمب نيثالثلاو ةعساتلا

 ةكرعملاو .نيرشعلا نرقلا تاينيسمخ يف ةيماقتنالا تاراغلا يف هرود ىلع دحاو

 عافدلا شيج يف بيردتلا ريدم ناك امدنعو .ءانيس ةلمح ءانثأ التم رمم يف ةيومدلا

 يتلا ليئارسإ ءاطخأ رركي الأ ممصو ًاديج فيطق مأ تاعافد سرد .يليئارسإلا

 يداوبلا روبع يف لثمتت نوراش ةطخ تناكف .ةقباسلا برحلا يف اهتبكترا

 يفو .لامشلا نم تاعردملاب عفديو .ربعُ ال اهنأ نويرصملا دقتعي يتلا ةيوارحصلا
 al تاعفترم ىلع ةيرصملا لقاعملا عم ًابرغ كابتشالاب هتابابد موقت .هسفن تقولا

 نم وأ ينبل لبج نم اهيلإ لصت نأ نكمي يتلا تازيزعتلا ىلع قيرطلا دسو .فيطق

 .ةدراي فالآ ةثالث لوطب ةثالثلا قدانخلا نورهطيف نويليئارسإلا ةاشملا امأ .شيرعلا

 ةيعفدملا ةبحر تاكسإب تاماوحلاب نولومحملا نويلظملا موقي .مهفلخ ليم دعب ىلعو

 ناك .اهلزعو اهتيماح لاغشإل ةميسقلا دنع تاعردملاب موجه نشي ًاريخأو .ةيرصملا
 دحاو تقو يف تامهملا هذه لك TA لا هتقرف نم ةثالثلا ةيولألا زجنت نأ لمأي نوراش

 يرصلملا عافدلا طخ ىلع موجهلا يف ١” لا (Yoffi) يفوي لارنجلا ةقرف ىلإ مضنتل

 .ةنسح ريبو (Bir lahfan) نافهل ريبو ءينبل لبج .يناثلا

 لينولوكلا ةدايقب ةيعيلطلا نيوروتنيسلا تابابد ترداغ ًاحابص ۸.٠١ ةعاسلا يف

 دنع دودحلا تربعو (Nitzana) انازتين Naten “Natke” Nir) ) رين aSU ناتان

 لامعأب نويرصملا ماق كلذ عمو .ةيلاخلا ةيلودلا ئراوطلا تاوق عقاومب ةرام اجوعلا

 (Hill) ةلتلاو (Umm Tarfa) ةفرط aig (Tarat Umm) ai ةراط دنع ةحجان ةقاعإ

 ةيعفدم نارينب ضفخنم عافترا ىلع قلحت تناك ةيليئارسإ ةثافن تطقسأ .4

 تاوقلا تذخأ .اهنارين فيطق مأ يف ةدوجوملا عفادملا تحتف مث .ناريطلل ةداضم

 تناك .فيثكلا فصقلا تحت ةبوعصب برغلاو لامشلا نم مدقتت ةيليئارسإلا

 يف رين تابابد تحجن كلذ عمو .رابغ ةفصاع لضفب تءاس ةيؤرلاو .ةيلاع رئاسخلا

 شيج ةرفيش بسح (Oakland) دنالكوأ - ةليجع وبأل يلامشلا حانجلا قارتخا



 .اهعقاوم تذخأ دق تادحولا لك تناك ىتح قسغلا لح نإ امو - يليئارسإلا عافدلا

 تبلج امك .يماقتنا يران راتسب فيطق مأ رطمتل ًاعفدم نيعست نم رشكأ لقن
 مدآ «يفوك» لييتوكيب لينولوكلا ةدايقب طايتحالا ةاشملا دونج باكر تالفاح

(Yekutiel Kufi Adam)ًايشم اهعطق نكمي .ودعلا قدانخ نم ةبيرق ةفاسم ىلإ  

 (Dani تام يناد لينولوكلا ييلظم لقنل رتبوكيليه تارئاط تلصو امك .مادقألا ىلع

(Mattنويرصملا ناك .نويرصملا اهظحلي نأ نود اهلك تاكرحتلا هذه تحت  

 ايلعلا ةدايقلا رماوأ نورظتني .مهب ةطيحملا عقاوملا ربس ودعلا تالواحمب نولغشنملا

 )١١( .كرحتلا نوعيطتسي ال اهنود يتلا .سكاعملا موجهلاب ءدبلل

 نوكي ثيحب اهلعاشم .ليللا فصتنم دنع .ةمجاهملا ةيليئارسإلا تاوقلا تلعشأ

 .ةقيدص نارين قالطإ لدابت ثدحي اليك نيرخآلا نع ًافلتخم ةبيتك لك لعاشم نول
 سيئر (Gavish) شيفاغ نم Lasla نوراش ىقلت .ةريخألا ةراشإلا ءاطعإ لبق نكلو

 نآلا رداقلا .وجلا حالسل حيتيل ةعاس VE موجهلا ليجأتب هيصوي .ةيبونجلا ةدايقلا

 شوشت هباوج نكلو .نوراش قفاوي مل .فدهلا فاعضإ .ةيربلا تاوقلا معد ىلع
 نأ :اهدافم .ىرخأ ةملاكم ىقلت شيفاغ نكلو .ةملاكم لا تعطقف .ينورتكلإ لخدت ببسب

 دقل .تارئاطلا ىلإ ةجاحب رخآ ًاناكم نأل .هتدعاسم ميدقت ىغلأ دق وجلا حالس

 .ندرألا ةهبج ىه .ةّئجافم ةروصب ةيناث ةهبج تحتفنا

 :عقرفي طوسلا

 هنأ برحلا بوشن لبق .سدقلا يف ماعلا يكيرمألا لصنقلا .نوسليو ناغيإ بسح
 ودبي ام ىلع يهف .«تاءادتعا ثودح لاح يف سدقلا ءانثتسا Leila لمتحملا نم»

 ىلعو .ًايبسن ةثداه اهيف ةلاحلا تلظف .ةقطنملا لمش يذلا ناجيهلا نم ةيمحم

 عاطقلاو ةنيدملا نم يدوهيلا عاطقلا نيب لصافلاو نيليم هلوط غلابلا طخلا دادتما

 ةظقيلاب Laa مهضعب ةهجاوم يف نويليئارسإلاو .نويندرألا دونجلا ناك .يبرعلا

 ناك .ةيضاملا ةنس ةرشع عستلا لالخ نم نافرطلا اهكلس يتلا اهسفن ةيجهنملا
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 ماغلأو .ةكئاش كالسأو .رانلا لاقتنا ail ةيلاع ناردج لضفب Wals ةنيدملا ميسقت

 ضرع نمض عقت يتلا تويبلا تناك .تالاحلا ضعب يفو .لصافلا طخلا لوط ىلع

 ةيقرش نيب مسقت ۱۹٤۹. ماعلا يف ةندهلا ةطيرخ هب تمسر يذلا صاصرلا ملق طخ

 ىوس ضعب نع اهضعب دعبي ال ةبقارملا عقاومو تانيصحتلا نأ نيح يفو .ةيبرغو

 نأ كلذ نم ردنأو لب .نودهاشي ام ًاردان سانلا نم اهنولغشي اوناك نيذلا نإف .راتمأ

 نأ عمو هذه ةبيرغلا شيعلا ةقيرط يف رييغت يأب وينوي نم سماخلا ةليل ئبنت مل

 نييليئارسإلا ىدل تناك دقف .نيح ىلإ نيح نم ةيران تارايع نوقلطي اوناك نييندرألا

 يعوبسألا بكوملا يليئارسإلا عافدلا شيج ىغلأ امك .كلذ لهاجتب ةمراص تاميلعت

 (Yoram Golan) نالوغ ماروي لاقو .ةيبيردتلا نيرامتلا نم ددعو .ربكملا لبج ىلإ

 ةمهم يف نوكن امدنع» :ًاركذتسم سدقلا يف مدخي يذلا يطايتحالا يدنجلا

 لعشتو ةفدصلاب ةصاصر قلطق اليك (Uzi) يزوألا انتاشاشر نزاخم عزنن ةسارح

 ةدايقلا رئاخذ مظعم تلقن ذإ .لاتقلا ىلع نيرداقب نويليئارسإلا نكي مل .ةهبجلا

 .نامريش ةبابد 0+ نم ةعومجم ىوس قبي ملو .ةيرصملا دودحلا ىلإ ًابونج ىطسولا
 ةمصاعلا لخاد يف Lal .ىربكلا بيبأ لت ةقطنم نع عافدلل ًانواه ۲۷و Leda 57و

 طخلا ىلع ًالجر ۷١ ىوس قبي ملو .مهتويب ىلإ نييطايتحالا نم ديدعلا لسرأ دقف

 شيج يف ةعجارملا ةئيه ىلإ سيكران لارنجلا لاق .يندرألا قليفلا ةهجاوم يف

 دمتعي .ودبي ام ىلع .طسوألا عاطقلا يف نمألا ناك» :برحلا دعي يليئارسإلا عافدلا

 (VY) .«انيلع ًاموجه نشي نل ودعلا نأ داقتعالا يف بغرن انكو .تازجعملا ىلع

 دمتعي ال هرظن يف نيسحلا ناك ذإ .داقتعالا اذه يف سيكران كراشي مل كلذ عمو

 اذإو .هضرأ ىلإ لوخدلا نييرصملا نييئادفلل حمسو رصان عم ةدهاعم دقع دقف هيلع

 ةيدودح قطانم ليئارسإ رسختل ةديج ةريبك ةصرف نوكتسف .نويندرألا مجاه ام

 تيريسافيم سدقلا ةيحاضو (Lakhish) شيخ ال تانطوتسم كلذ يف Ley ةديدع

 كلذ .ريكملا ليج ىلع زكرتي ربكألا سيكران فوخ ناكو (Mevasseret Zion) نويهص



 ىلع نميهملا ربكملا لبج لظ .ًادحاو ًاعبرم ًاليم هتحاسم غلبت يذلا ريغصلا بيجلا

 ةيامحب ًاعجاه ةيربعلا ةعماجلاو اساده ىفشم ينابمب ًأطيحم سدقلا لالت ىلعأ
 نأ نم مغرلا ىلعو .ًايندم ١٠و ًايطرش AO نم ةفلؤم ةدحتملا ممألل ةعبات ةيماح

 تلظ اهنأ الإ بيجلا كلذ ىلإ ةليقثلا ةحلسألا ضعب بيرهت يف تحجن ليئارسإ

 ةفضلا يف هللا مار ةنيدم نمو .لامشلاو قرشلا يف نوتيزلا لبج نم موجهلل ةضرع
 تلتحا امهم ذإ .ليئارسإ ةبيهل ةمصاق ةيرض دعي ربكملا لبج طوقسو .ةيبرفلا

 لبج طوقس نأ ديب سيكران ريبعت دح ىلع هتراسخ ضوعي نل .ءانيس نم ليئارسإ

 مهتاوقب مهلاصتا لضفب .سدقلا يف يدوهي 1972٠٠١ لزعب نييندرألا نكمي ربكملا

 .سدقلا بونج يف ةدحوملا

 ططخ نأ مغرو .ًاليلق لضفأ ةيبرغلا ةفضلا دودح ىلع ليئارسإ عضو ناكو
 ليئارسإ تاعافد زيزعت ةرورضب ديفت يليئارسإلا عافدلا شيج اهدعأ يتلا ئراوطلا

 هذهل ةصصختملا تاوقلا نم Gi نإف .برحلا نمز ةيقرشلا ةهبجلا طخ لوط ىلع

 ةسمخ ىوس ةقطنملا كلت يف قبي مل ذإ .وينوي نم سماخلا يف ةرفاوتم نكت مل ةياغلا
 ءاولو (Jezreel Valley) ليرزج يداو ةسارحل لامشلا يف نانثا .طايتحا ةيولأ

 ةداقلا نأ نيح يفو .بيبأ لت ىلإ ةيدؤملا قرطلاو .دللا راطمو .سدقلا نم لك ةيامحل

 - (Latron) نورطللاب ةطيحملا ضرألا لالتحا نع Letts نوثدحتي نييليئارسإلا

 موجه يأب مايقلا نكمي ال هنأ نوملعي اوناك - ةيشيديلاب (Hap) باه ةطخ بسح

 (Harel) ليراه ءاول تابابدب ظفتحا هنأ ديب .كلت نامريش ةبابد نيسمخلا نود

 لاق .بونجلا نم يرصم موجه يأ دصتل .بيبأ لت يف يجيتارتسإ طايتحاك رشاعلا

 ةلشافلا هتلواحم يف هسفن ءاوللا اذهب .لالقتسالا برح يف لتاق يذلا سيكران

 .ةحضاو انتمهم نكت مل :ةميدقلا سدقلا ةنيدم لالتحال

 ًادكأتم تنك كلذ عمو .ندرألا يداو وأ ةيبرغلا ةفضلا لالتحاب رمأ انيدل نكي مل

 (VE) .«سدقلا ىف ىهتنتس اهنأو .بير ال ةيتآ برحلا نأ
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 ةعاسلا يف ةيوج تاراغ نم راذنإلا تارافص عمس امدنع سيكران أجافي مل

 نييركسع .نيليئارسإلا نم نوريثك دقتعاو .ليئارسإ ةمصاع يف ًاحابص ٥
 ًابنلا ًاحابص ةنماثلا رابخأ ةرشن تلمح امدنع ىتح .أطخ تقلطأ اهنأ .نييندمو

 عمو .ةيليئارسإلا دودحلا وحن ةيرصملا تارئاطلاو تابابدلا مدقت نأشب (قلتخملا)

 تاجرد ىلعأب يفاشملا ترفنتسا .ةنيدملا يف ئراوطلا تادادعتسا تعّرَس كلذ

 .نمآ ناكم يف تيملا رحبلا فئافل اهيف امب فحتملا تاضورعم تظفحو رافنتسالا

 .مهتادحو ىلإ مههيجوتو طايتحالا زومر ثبت ةعاذإلا تذخأو

 ةيحت ةيلص يأ .فئاذق عضب قلطت فوس ندرألا نأب ةموكحلا دواري لمألا لاز ام

 كلذ ادع اميف اهنكلو - سيكران لاق امك ةيبرعلا ةدحولا وحن اهتامازتلاب ءافولل طقف

 تادشانم لاسرإ يف ةموكحلا تبغر .ةيبلسلا هذه زيزعتلو Arlu اهرعاشم تناك

 فرعي الأ» :ًالئاستم ةركفلا ضراع ناياد نكلو .سفنلا طبض ىلع هثحت نيسحلا ىلإ

 مت .كلملا ريذحت ةرورض ىلع رصأف نول امأ «5انمجاهي الأ ضورفملا نم هنأ نيسحلا

 لارنجلاو ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو .ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازو :ثالث تاونق رايتخا

 (Arthur Lourie) يرول رثرآ اق اذكهو .سدقلا يف (Odd Bull) لوبدوأ

 .لوب ءاعدتساب .ةيجراخلا ةرازو يف ةدحتملا ممألا نوؤش يف ريبخلا يصاصتخالا

 اهيلع تدرو .انعاوجأ ربعت ةيرصم تارئاط تدهوش 8.٠١ ةعاسلا يف» :هل لاقو

 نأو) نل ليئارسإ نأب نيسح كلملا غلبي نأ لوب ىلإ يرول بلطو .انتحلسأو انتارئاط

 ليئارسإ نإف تاءادتعالا تحتف اذإ امأ .ةئداه تلظ اذإ ندرألا مجاهت (نل ةملك رركي

 .ةوق نم اهيدل ام لكب درتس

 ةربخ اذ قباسلا رايطلا .تاحمللا مراص .رماضلا ليحنلا ليوطلا .لوب نأ ديب

 رثأتي مل .طسوألا قرشلا يف ةدحتملا ممألل ةعباتلا ةبقارملا ةئيه يف تاونس رشع

 هتاركذم ءادهإ ديري ناكو- ليئارسإ نم يدولا ريغ هفقوم ببسبو .تاحيملتلا هذهب

 تادحيا aa رم ناي ءاعذالا ضفر دعه Su جورتلا ريحت apd اهشيركتو
 نأ ةداعلا رجت ملو .يلج حضاو .ديدهت اذه :ًالئاق .صنلا ةجهل نم زأمشاو .لاتقلا



 ةراشتسال نيتعاس بلطو .ىرخأ ىلإ ةموكح نم تاديدهت لقنب ةدحتملا ممألا موقت

 لئالدلا لكو .روفلا ىلع ةلاسرلا لاسرإ بوجو ىلع رصأ يرول نكلو .كرويوين

 )١6(. .برحلل دعي ناك ندرألا نأ ىلإ ريشت ةرهاظلا

 تربخأ امدنع ةمرصنملا ةعاس نيرشعلاو عبرألا لالخ تادادعتسالا هذه cue pun دقل

 دئاق .راون gol نعم لارنجلا دهشو .برحلا ضوخل ناح دق تقولا نأب ةيندرألا تاوقلا
 نزاخم تئلمو .ةيطايتحالا ةريخذلا تعزو» :هلوقب ربكملا لبجل ةمخاتملا عقاوملا

 هنواعم عطاق امدنع فوخ يأ نيسح كلملا دبي مل .«فثاذقلا تمقلو .تاشاشرلا

 ليئارسإ موجه أدب .كلملا ةلالج» :ًالئاق ۸.٠١ ةعاسلا يف هراطفإ يزاغ لينولوكلا

 تلش يتلا تاباصإلاب pele ءاعداب ملع تادايقلل كلملا ءاعدتسا ىدلو .«رصم ىلع

 نأ اهدافم نولجع نم ريراقت تدروو .عيرسلا داضملا يرصملا موجهلابو .ليئارسإ

 .ةدئاعلا ةيليئارسإلا تارئاطلا ديكأتلاب اهنإ - ءانيس ةهج نم ةمداق تارئاطلا تائم

 كلملا فواخم نم ةمولعملا هذه ئدهت مل .ةيرصم تارثاط اهونظ نييندرألا نأ مغر

 ۸٠.٠٠١ مهددع غلابلا اهناكسو ةيقرشلا سدقلا لالتحا ليئارسإ تالواحم نأشب

 ادبي نأ ندرألل نكمي .اهلك وأ ةيبرغلا ةفضلا نم ءزج لالتحا وأ .برعلا نم ةمسن
 .موجهلا

 ةعاسلا دعب ةدايقلا رقم لخد .نيسحلا ىوس موجهلا كلذ ىدم ررقي ال .كلذ عمو

 ريمدت اهيف Ley لانملا ةديعبلا تايلمعلا نم ددعب رمأ دق ضاير دجوو .ةعساتلا
 .ةيئادفلا تامجهلاو تافذاقلاو ةيعفدملا اهيف كرتشت نارينب ةيليئارسإلا تاراطملا

 ءاقتلالل ندرألا يداو ىلإ نالوجلا نم لوزنلل ةيروس ةيولأ رشع نم تابلط تءاجو
 ةيموجه روسج ىلع ندرألا رهن روبع مث نمو .كانه ةيقارع ةبابد نيسمخو ةئمب

 ىلإ هتاميلعت ردصأ امك .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو رصم نم اهبلط دق ضاير ناك
 هذه فده ناكو .سدقلا بونج ةموكحلا ةلت عفترم ىلع ءاليتسالل يلع مامإلا ءاول

 نم روفلا ىلع قلطنيس هنأ ضاير دقتعا يذلا يرصملا لترلا حانج ةيطغت تايلمعلا

 .لامشلا وحن محل تيبو عيسلا ريب
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 نم ةيبرغلا ةفضلا ىلإ اهتاوق تعفدنا - ةيفافتلا ةروانم ةيأ ليئارسإ عنمتلو
 ىلإ نيتسلا ءاوللا ةجتاف .بونجلا وحن ةيندرألا تابابدلا ةيولأ ضاير لوحف - بقنلا
 .ليلخلا ىلإ نيعبرألا ءاوللا هجتاو .احيرأ - سدقلا قيرط

 عم برحلا يف LaL ندرألا طروتس اهنإف تاميلعتلا هذه تقبّط ام اذإف

 لضفأ دحأ ناك لب- نييندرألا ىدل ًابوبحم ناك ضاير نأ نم مغرلا ىلعو .ليئارسإ
 .ًاحدام .هنع لاق امك .رخآ ناكم يأ يف لب .ةيبرعلا دالبلا يف سيل .برعلا طابضلا

 يفاكلا تقولا هيدل نكي مل ضاير نإف -يدلاخ ريشب ضوع ةاشملا طابض دحأ
 ثيح يندرألا قليفلا ةيلقع مهفي نكي ملو .ةيفاو ةسارد ةقطنملا نع عافدلا ةساردل

 .تارباخملا طابض دحأ لاقو .ةيلئاعلا طباورلاب نوكت ام هبشأ هيف ةيدايقلا ةينبلا

 ءاطعإبو .لتاقن فيك الو ثداحتن فيك الو ءانضرأ فرعي نكي مل هنإ» :تاليقع قيفش

 اهموجه معدو ودعلا تاراطم دييحتل ةيروفلا رصم تاجاحل ةيولوألا ضاير

 زربأ .ةيقرشلا سدقلاو ةيبرغلا ةفضلا ةيامح ىلع ندرألا صرح لهاجت .ضرتفملا
 يلاجملا فطاع .ًاتوص مهالعأ ناكو .ناكرألا ةثيه ءاضعأ نم ددع ةقيقحلا هذه

 ىنبم ةلت ىلع موجهلا معدل ةمزاللا تابابدلا الو ةيعفدملا نكت مل هنأ دكأ يذلا

 ذيفنتو .روفلا ىلع ربكملا لبج لالتحا لضفألا نم» :ًالئاق شقانو .ةرفاوتم .ةموكحلا

 ضاير ةملك نكلو -جاهو يلاجملا بضغ- ةيساقلا تاملكلا قشارت متو .قراط ةيلمع
 ىلع رداقلا هدحو وه ناك يذلا .نيسح كلملا هفي ملو .ةياهنلا يف اهب ذخأ يتلا يه

 (V1) .ةملك ةيأب ءاهرييغت وأ رماوألا ءاغلإ

 نأ ٩.۳۰ ةعاسلا يف نامع ويدار ربع اهاقلأ ةملك يف هبعش نيسحلا ربخأ لب

 ةملاكم هوت نم ىقلت دق ناكو «تناح دق ماقتنالا ةعاس» نأو موجهلل ضرعت دق ندرألا

 قباسلا رماع ءاعدا يرصملا سيئرلا اهيف دكؤي رصانلا دبع نم ةرصتخم ةيفتاه

 يف اوعرسأ» :ًالئاق رصان هثحو .اهتاراطم ريمدتبو ليئارسإب ةلهذم رئاسخ عاقيإب
 ءرانلا قالطإ فقوب ةدحتملا ممألا بلاطنل ضرألا نم نكمم ردق ربكأ ىلع ءاليتسالا

aaكلت قمت فويس نمألا سلجم نأ  UUنويفارعلا نكأ امك  Malt “Was 

 .ليئارسإ دض اهتامهمب موقت تقولا كلذ يف تناك مهتارئاط نأ نيسح



 برحلا نم مايأ ةتس 0۰

 نم ليئارسإ عفاودب قثي ال ناكو .ةحضاو ةروصب نيسحلا ءاينألا هذه تراثأ دقل

 ضعبل ًادودحم ًافصق نأ دقتعي لاز ام ناك امبرو .سفنلا طبضب هايإ اهتبلاطم ءارو
 ريثت نل -ةدحتملا ممألا ةقطنم يهو- ةموكحلا ىنبم ةبضه لالتحاو دعاوقلا

 نيسحلا مامأ نكي مل ةياهنلا يفو .لماش داضم موجهب مايقلا ىلإ اهعفدتو ليئارسإ

 ناك .ةايحلا ديق ىلع ىقبيو ًايسايس وجني يكلو .ضاير تارارقب لوبقلا ىوس رايخ

 مدقتم ةبقارم عقوم يف زنريب ريفسلا هدجو امدنع .كلذل .لتاقي نأ نم هل دب ال

 نوقلتي فوسو :ةكرعملا اوؤدب دقل» :ةيعقاو ةباجإ كلملا هباجأ يرول ةلاسر هملسو

 (VV) .«رمألا ىهتناو درنلا رهز يقلأ دقل . أوج باوجلا

 .ًاحابص ةرشاعلا ةعاسلا يف .ةعاس لبق أدب دق ندرألا نم ليئارسإ فصق ناك

 امهادحإ .اكيرمأ عنص نم مم 100 رايع ىدملا ةديعب ةيعفدم اتيراطب تلغتشا

 (Ramat David) ديفيد تامار ىلع ةيناثلاو بيبأ لت يحاوض ىلع اهفصق تزكر

 ةعباتمب مهتاميلعت نيتدحولا نيتاه ةداق ردصأ .ليئارسإ لامش يف تاراطملا ربكأ

 لمشت يتلا .مهمئاوق يف ةجردملا ودعلا عقاوم عيمجل نيتعاس ةدمل رمتسملا فصقلا

 .ةقيضلا ليئارسإ ةرصاخ يف ةدوجوملا ةيندملا تانطوتسملا ىتحو ةيركسع دعاوق

 دق ناك يذلا (Harry Mcpherson) نوسريف كام يراه تاراجفنالا يود ظقيأ

 ىلإ تاعردملا تمضنا ام ناعرسو .بيبأ لامش (Barbour) ربراب تيب ىلإ أجل

 تماق ًاحابص ١١.6٠ ةعاسلا يفف .تارئاطلا اهتعبتو .فيثكلا فصقلا تايلمع

 ندم برق تاراغب (Hawker Hunter) رتنهركوه زارط نم ةلتاقم ةيندرأ ةرئاط 1

(Natanya) Lobbنيكريسرافكو  (Kfar Sirkin)اباس رافكو  -(Kfar Saba)عمو  

 ترمدو WV حرجو دحاو يندم لتق ذإ- ةميسج ًارارضأ ثدحت مل تامجهلا نأ

 يتايفوسلا ريفسلا ايح امدنعف Lin ريبك يسفنلا اهرثأ ناك -ةدحاو لقن ةرئاط

 قلتت مل اذإ :هل لاق .نيسح كلملا رصق جراخ (Burns) زنريب يكيرمألا ريفسلا

 حيتأ ام اذإ برحلا نوحبريس برعلا نأ انتاريدقت بسح دقتعن .ةحلسأ ليئارسإ

 .ةياهنلا ىتح اهوبراحي نأ مهل
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 .برحلا ىلإ امهيلك ةيقارعلاو ةيروسلا تاوقلا رج .يندرألا موجهلا جئاتن نم

 ىتح ةريهظلا تلح نإ امو .ليئارسإ لامش اهفصقب ديشر ةيلمع تلعف ايروسف
 (Kibbutz انياغيد زتوبيك اهيف bes ليلجلا تانطوتسم فصقت غيملا اهتارئاط تناك

 اهتدرط دقف ةيقبلا امأ تارئاط ةثالث تطقسأ . دوهو لوكشإ نطوم ا

 رتنه زارط نم ةيقارع تارئاط ثالث تناك ءانثألا هذه يفو .ةيليئارسإلا تالتاقملا

(Hunter)ليرزج يداو يف تانطوتسم فصقت  (Jezreel Valley)ةيرق اهيف امب  

 VV = فولوبوت زارط نم ةيفارع ةفذاق تماق امك (Nahalal) لالهن نايد

(11-Topolov)ةلوفعلا ةنيدم ةمجاهمب  (Afula)متي نأ لبق يندرألا ليلجلا يف  

 يف ةيداملا رئاسخلا تناك ىرخأ ةرمو (Megiddo) ودجم راطم برق اهطاقسإ

 - ىوتسملا عيفر نينطاوملا دحأ تيبو .جاجد نانقأ ةدع تبرض - ايندلا اهدودح

 ذخأ .فولوبوتلا ةرئاط طاقسإ ةيحض مهمظعم حار .ًايليئارسإ ١1 Lain لتق نكلو

 ندملا فصقي أدب دق يروسلا وجلا حالس» نأب روفلا ىلع عيذي قشمد ويدار

 فوسو ةيقرشلا ليئارسإ ةهبج ىلإ برحلا تلصو .«اهعقاوم رمديو ةيليئارسإلا

 (VA) . ًاضيأ بيرق ee سدقلاب قيحت

 دعص 4.٠١ ةعاسلا ذنم عطقتم تاشاشرلا نارين لدابت ةنيدملا يف ناك

 ةميدع قدانبو .ةصوب Y رايع نواه عفادم اولخدأف .جيردتلاب لاتقلا نويندرألا

 طقف ةريغص ةحلسأب درلاب هلاجر سيكران لارنجلا pai .مم1١٠١ رايع دادترالا

 يف ةسدقملا نكامألاو نييندملا اوبيصي اليك رشابم يقفأ راسم يف رانلا قالطإبو

 سدقلا ءاول دئاق (Eliezer Amitai) ياتيمأ رزييلا لينولوكلا لاقو .ةميدقلا ةنيدملا

(Etzioni)ندملا ناكس نم اهمظعم يف ةلكشم طايتحا ةدحو يهو .رشع سداسلا : 

 .سيكران لثمك هلثم .ياتيمأ لتاق .«درلا مدع ملأب لمحتن فوسو ..رانلا نوقلطيس»

 عيطتست ال تابابدلا» (Harel) ليراه عم ليصف دئاقك ۱۹١۸ ماعلا يف سدقلا يف

 ةراثإ ةيشخ كانهو انه اهكيرحت نكمي ال دادترالا ةميدع قدانبلاو .رانلا قالطإ

 .ربكملا لبج نأشب سيكران قلق مغربو» .نيئداه اولظي نأ مهديرن انك .نييندرألا



 يف ندرألا ويدار نلعأ امدنع ىتح .ندرألا ةراثإ يفالتل ناياد تاميلعتب مزتلا دقف

 ةموكحلا ىنبم ةبضه ىلع تلوتسا دق يبرعلا قليفلا تاوق نأ ٠١.٠١ ةعاسلا

 .درلا نع نويليئارسإلا مجحأ -بذاك ءاعدا هنأ نيبتو-

 .نويليئارسإلا ةداقلا عقوت امك ةيندرألا لعفلا دودر تناك ةظحللا كلت ىتح

 نكلو .ةلماشلا برحلا ىلإ لصت مل ةدودحم ةقيرطب نكلو يبرعلا مهنماضت نورهظي

 زارط نم يبرعلا قليفلا عفادم تقلطأ اذإ ١١.١0 ةعاسلا يف كلذ دعب ريغت عضولا

 ةئدتبم ةيدوهيلا سدقلا ىلع ةفيذق فالآ ةتس نم ةقشر لوأ (Howitzer) زتواه

 يف ربكملا لبجو .بونجلا يف (Kibbntz Ramat Rashal) ليشار تامار زتوبيكب

 ةيركسع تآشنم تفدهتسا .اهرواجي امو ةنيدملا طسو ىلإ اههيجوت لبق .لامشلا

 فصقلا ناك كلذ عمو .ءارزولا ةسائر ىنبمو (Knesset) تسينكلا ىلإ ةفاضإ

 يف اساده ىفشم اهنيب نم .رارضأب ىنبم ٠٠١ نم رثكأ بيصأ Lagi .ًايئاوشع
neيذلا هجاجز مطحت ثيح مراك  aig}لاغاش كرام نانفلا  (Mare Chagall) 

 فلأ نم رثكأ حرج .نويهص لبج يف (The Dormition) دهملا ةسينك فقس لغتشاو

 يناطيربلا لصنقلا ركذو .نورشع agin يفوتو .ةريطخ مهحورج agin ١6١ .يندم

 ةليقث تاشاشر نارينب رمتسم فصق سدقلا دوسي» ١١.70 ةعاسلا يلاوح يف ماعلا

 ةنيدملا ىلع رمهنت تناك ةفيثك ةيندرأ ًانارين نأ ودبي .عفادم امبرو .تانواهو
 نيف ةضاخرو تباعا للك قو هكا فلا عذر دولا ك ةا

 (VA) .«ةيوجعأب اهتلالج لصنق تأطخأو ةيلصنقلا

 يف ىربك ةيليئارسإ ةسكن لوأب رصم دض ةعيرسلا ىلوألا بساكملا تقفارت

 بغري ناياد ناك .ةداح ةروصب ةيندرألا دودحلا ىلع عاضوألا تروهدت امدنع برحلا

 رظح تنلعأ اسنرف نأ امك .بونجلا نمؤي ىتح لقألا ىلع ةيناث ةهبج حتف بنجت يف

 ىلإ لصت ةيسنرفلا ةحلسألا تلظ كلذ عمو- طسوألا قرشلا ىلإ ةحلسأ لاسرإ

 نيح يفف .ةريخذلاب ظافتحالل ةجاح كانه تناكو Uai- لدعمبو أرس ليئرسإ

 ربكملا لبج ىلإ قارتخا ةيلمعب مايقلاب هل حامسلا ةرركملا سيكران تابلط نابإ ضفر
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 اذإ .ديدجلا يقرشلا ديدهتلا ىلع fay تايلمعلا نم ًاددع ذئدنع زاجأ .ةاشم تاوقب

 ىلإ ةفاضإلاب .يقارعلاو يروسلاو يندرألا وجلا حالس دييحت ةرورضب هرماوأ ردصأ

 لوح ةمدقتملا ودعلا عقاوم صيلقت بجي امك .نولجع يف ةيندرألا رادارلا ةطحم

 ةدايقلا نم تادحولا نم ددع عم رشاعلا ليراه ءاول طيشنت بجيو .ةميدقلا سدقلا

Ballaنم  Jalذيك  Agesطولا  scoنرالا  (V+) 

 نود ىتح ةيندرألا ةيوجلا ةوقلا ةدابإ .برحلا لبق .ذبحي نمزياو ناك .نامعو قرفملا

 تارئاط تامجه دعي نآلا امأ .ةركفلا ضراع نيبار نكلو .ىئاقو ءارجإك .زازفتسا

 ةف انهو ةا دو نرو ا غ E وك یتا تارت الخ كتان

 ريغ ناتدعاقلا تحبصأ قئاقد عست نوضغ يفو .مهتبرض نويليئارسإلا

 ناكمإب دعي مل ثيحب ةريبك ًارفح جرادملا يف لبانقلا تثدحأ اذإ لمعلل نيتحلاص

 ةجوملا تءاجو .ترمد دق ةبقارملا جاربأ نأ ىلإ ةفاضإ .عالقإلا تارئاطلا

 تارئاط عيمج ريمدت تلمكأو رهظلا دعب ٠.٠١ ةعاسلا يف ةيناثلا ةيليئارسإلا

 لوب لارنجلا ةرئاط اهيف امب ىرخأ تارئاط ينامث تلعتشاو .اهلك ةيندرألا ركوهلا

 عبرأب عالقإلاب ۱۳- C (Hercules \Y- C) زيلويكريه ةرئاط تحلفأ .ةصاخلا

 تدقف .كانه ةكرعملا عباتتل .قارعلا برغ يف 11-7 راطم ىلإ ًارايط ةرشع

 .ةيضرأ نارينب ةدحاو ريتسيم ةرئاط ليئارسإ

 هللادبع ناريغصلا هانبا ناك ثيح هرصق ةحاب نم موجهلا بفاري نيسح كلملا ناك

 رجيملا هقيدص عرصم دهشو .ةديعبلا لبانقلا تاراجفنا توصل ناشعتري لصيفو

 هدوجو نأ دعب اميف كلملا ىعداو .ةثافنلا هترئاطب عالقإلا لواحي وهو ينولجع سارف

 عفادملا نارينل ضرعت دق نامسب رصق يف هبتكم نأل .توملا نم هاجن دق تيبلا يف

 .تاحتفو بوقث ةدع هيف تثدحأ يتلا ةيليئارسإلا خيراوصلاو



 ضراع يذلا يكلملا راشتسملا .لتلا يفصو .ةحبذملا نوبقاري اوناك نيذلا نمو

 هتلالج هانب ام لك انعضأ دقل :ًالئاق ىكبو هينيع ىلع هيدي عضو .رصم عم فلاحتلا

 نيأ» :ًالئاستم .رصانلا دبع فنعي هنأكو هفنعي يريقشلا ىلإ تفتلا مث :همكح لاوط
 (YV) .«5مكخيراوصو .غيملا مكتارئاط نيأ ؟يرصملا وجلا حالس

 ماقتنالل طقف ةيادب درجم ةيوجلا ةوقلا ريمدت ناك .ندرألاب قلعتي اميف

 نم ًابونج هكرحت ءانثأ .نيعبرألا ءاوللا يليئارسإلا وجلا حالس مجاه دقف .يليئارسإلا

 (Fouga) اجوف برس دئاق (Arye Ben-Or) روأ نب هييرأ رجيملا لاق .ةيماد رسج

 نأ ةيئانثتسا ةبرجت تناك» :ًاركذتسم .ضرأ وج خيراوصب نييندرألا فصق يذلا

 ىلع نآلا لتاقن انك اننأ يروعش ناك ذإ ...احيرأو ليلخلاو محل تيب قوف ءرملا ريطي

 ةلفاق يف رانلا لعشأو تابابدلا تارشع اجوف برس رمد .«يخيراتلا اننطو ضرأ

 مايأ ةسمخ دعب ةلثامم ةراغ يف لتق يذلا روأ نب عباتو .ةنحاش YI نم ةفلؤم ةريخذ

 نم يوقلا ضيفلا اذه قلطي فوس كانه لاتقلا نأ ملعأ نكأ مل» :هلوق .لامشلا يف

 .«يلخاد يف ةنماك تناك يتلا فطاوعلا

Leiحالس مادختساب .يندرألا فصقلا ىلع يليئارسإلا درلا ناك دقف سدقلا يف  

 (-David Las توكسال ديفيد لينولوكلا هعرتخم مسا ىلع bn» يزمرلا همسا يرس

(kovيف أًبخم حالسلا اذه ناك .يليئارسإلا عافدلا شيج يف ةسدنهلا ةبعش نم  

 ًاخوراص حالسلا اذه ناكو :ةلباقملا ودعلا عقاوم ىلع Lily ًابوصمو ةيمامألا لقاعملا

 نأ نايعلا دوهشلا دحأ ركذو .هبيصي يذلا فدهلاب ًالئاه ًاريمدت ثدحي نفكلاب هبشأ

 نم بحس ةيندرألا لقاعملا عيمج تطغو .ءاوهلا يف ترياطت ةراجحلاو لمرلا سايكأ

 دحأ ىدل ناك .فتاوهلا ةدمعأ كلذكو .اهيلع ينابملا نم ءازجأ تراهناو .ناخدلا

 (VY) .ةيوون ةلبنف تطقسأ ليئارسإ نأب داقتعا .ملستسا يذلا يندرألا قليفلا دونج

 امدنع ىتح .اهئاهنإ وأ ةكرعملا ءاوتحال يعسلا يف ليئارسإ ترمتسا كلذ عمو

 لارنجلا اهب ماق ةلواحم ليئارسإ تلبق ذإ .ندرألا نم ةيئادع رثكأ ًافقوم تذختا

 ةنجل يف ليئارسإ لثمم ىقتلا .رانلا قالطإل فقو بيترتل ١١.٠ ةعاسلا يف لوب
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 (Jerry نامربيب يريج لينولوكلا (IIMAC) ةكرتشملا ةيندرألا ةيليئارسإلا ةندهلا

 هنأ هربخأو (Stanowi) يووناتس لينولوكلا ةنجللا يف ندرألا لثمم عم 38

clipقفاوي نأ يغبني كلذلو «يرصملا وجلا حالس ديبأ دق .ةقوثوم رداصم ىلع  

 .لاح ةيأ ىلع .عابطنا يأ ةردابملا هذهل نكي مل .ًاروف رانلا قالطإ فقو ىلع ندرألا

 :ةعاذإلا قيرط نع بعشلا ىلإ هجوم هل باطخ يف يندرألا ءارزولا سيئر لاق ذإ

 اننإ .ةيبرعلا ةمألا شويج عيمج عم نيدحوم .انتايح مايأ سدقأ مويلا شيعن اننإ»

 هذه تاونس انرظتنا دقل .كرتشملا انودع دض فرشلاو ةلوطيلا برح ضوخن

 دجسم ةبق ىلع نم توصلا تاريكم تناكو «يضاملا راع ةمصو وحمتل ةكرعملا

 اهبصتغا يتلا دالبلا عاجرتساو حالسلا لمح ىلع نينمؤملا ثحت ةرخصلا

 .هموجه قليفلا أدب .عرضتلا اذهبو (YY) دوهيلا

 نم ةعاذإلا ريراقت ىلإ يغصُي (ديز نب ماصع) ةبيتك دئاق ضوع يداب رجيملا ناك

 رسلا ةملك ىقلت امدنع .ةموكحلا ینبم ىلع نييندرألا ءاليتساو رصم تاراصتنا

 ضوع عباتي نأ ينعت ضاير نم ةرشابم ةيتآلا ةملكلا هذه تناك (ةداعسلا بحاص)

 .مسجلا ئلتمم .ةماقلا ريصق .ضوع ناك .ةبضهلا ىلإ امهمدقت نييرخأ نيتيرسو

 نأ نم ًادكأتم NALA ماعلا ىف سدقلا ةكرعم ذنم سرمتملا ,رهظملا نشخ

 ىلع هتردقم نم ًاقثاو ناك كلذ عمو .تاعردملاب داضم موجهب نوموقيس نييليئارسإلا

 ىلإ ةفاضإلاب .دادترالا ةميدع ةعبرألا هقدانبو .ةئم عبرألا هلاجرب هعقوم نع عافدلا

 .عمجملا ناردج ءارو نم .تانواهلاو ةليقثلا تاشاشرلا ضعب

 نومرأ ةيربعلاب فورعملا (يماسلا بودنملا رصق) ةموكحلا ىنبم عمجم ناك

 بادتنالا ةموكح رقم وه .ربكملا لبج ةيبرعلابو (Armon Ha-Natziv) فيزتاناه

 ةهجلا ىنبملا لغشي .ةدحتملا ممألا يبقارمل ًارقم ۱۹١۸ ماعلا دعب حبصأو .يناطيربلا

 ؛ليلخلاو محل تيب ىلإ يويحلا روحملا ىلع نميهت ةبضه نم ىوصقلا ةيفرشلا

 ىدل ناك اذهلو .ةيدوهيلا سدقلا وأ ةييرعلا سدقلا لصفل عقومك همادختسا نكميو

 .برح بوشن لاح يف ةبضهلا لالتحال ئراوط ططخ نييندرألاو نييليئارسإلا



 ةطاحم تناك دقف .ةندهلا بجومب حالسلا ةعوزنم ةقطنملا نوك نم مغرلا ىلعو

 برفلا ةهج نمو .ةنصحم ةيندرأ عقاومب يقرشلا بونجلاو بونجلا ةهج نم

 يليئارسإلا عافدلا شيج ناكو (Allenby) يبنللا ةدعاقبو ةيبيرجت ةعرزمب

 تيبلاب ىمسملا- ةبضهلل يلامشلا ردحنملا ىلع يرس ةبقفارم عقومب ظفتحي

 ًافالخ .كلذ عمو .كانه ةيندرأ تاكرحت ةيأ لوح ًاركبم ًاراذنإ يطعيل -لوزعملا

 هذه تناك ام ًاردان ءايروس عم حالسلا ةعوزنملا ةقطنملاو (Scopus) ربكملا لبجل

 تارجاشم لصحت تناك نكلو .ةيليئارسإ - ةيندرأ تاكاكتحا ردصم ةبضهلا

 نم رشع يداحلا يف تلصح يتلا كلت لثم .ةدحتملا ممألاو ليئارسإ نيب ةطيسب

(Lif) galsممألا ملغ نان لوياكش اهون  Be allنورس هدف  helبلا  

 (YE) .حتاف قرزأ هنول ةمانم لاطنب هناكم عضوو .يموكحلا

 اوناك ثيح ةموكحلا ىنبمل يجارحلا طيحملا لوح ضوع رجيملا لاجر زكرمت

 (-Ramat Ra ليحار تامار ىلإ دادترالا ةميدع مهقدانبو مهتانواه نارين نوهجوي

(chelروط وبأ ةقطانم نم يدوهيلا عاطقلاو يبنللاو  Abu Torلوب جرخ .ةطلتخملا  

 رثكأ تنك ينأ ركذأ ال» :ًالئاق .ةظحللا كلت يف .هتاركذم يف هسفن فصوو .ًابضاغ

 رجيملا باجتساو .ضاير نم هرماوأ ديكأت ضوع ديعي نأ رصأو .«يتايح يف ًابضغ

 ءالخإ نم ًالدبو .لوب ضفرو .نييندملا عيمج نم ةقطنملا ءالخإ ًاحرتقم روفلا ىلع
 ةيجراخلا ةرازوب كانه نم لاصتالا لواحو .عمجملا لخاد هلامعو سرتمت .نييندملا

 . داضم موجه ثودح يفالت يف ًالمأ ةيليئارسإلا

 ةمدقتم ةيرود ضوع لسرأ امدنع .رهظلا دعب ٠.٠١ ةعاسلا تقولا ناك

 ةيرودلا بارتقا ىدلو .ةبضهلا نم يبرغلا فرطلا يف ليئارسإ ةوق فاشكتسال

 (Rachel نامفوك ليحار لبق نم نارين اهيلع تقلطأ .ةيبيرجتلا ةعرزملا نم

(Kaufmanاهلامعو ةعرزملا ريدم ةجوز  USS!ةيليكشت قدانب نيمدختسم  

 .يندرألا ناودعلا (لوزعملا تيبلا) نمو ةعرزملا نم ةدراولا ريراقتلا تدكأ .ةميدق
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 - Life فيال) ةلجم لسارم دهاش ثيح ةيقرشلا سدقلا يف ربخلا رشتناو

 نولفتحي برعلا ناكسلا (George de Carvalo) ولافراك يد جروج (ةايحلا

 . (بيبأ لت لتحنس ًادغ) :نوفتهيو ةموكحلا ىنبم ةبضه طوقسب

 امدنع .ثادحألا نم يرجي امل رعذلا مهباصأ نأ دعب .نويليئارسإلا قعص

 ركذتيو .ربكملا لبج طوقس نلعي رهظلا دعب ةيناثلا ةعاسلا يف Glee goly اوعمس

 .يلعفلا موجهلا قبس دق ةموكحلا ىنبم لالتحا نع نالعإلا نأ فيك سيكران

 كلت تناك» :دعب اميف لاق ذإ .يلاتلا فدهلا نوكيس ليثارسإ بيج نأ صلختسا

 نأب مهساسحإو دقوتملا مهسامح اهفشك .ةطخ نييندرألا ىدل نأ ىلإ ريشت ةمالع

 زارط نم ةيندرألا تابابدلا تاثم موقت نأ هريدقت ناكو .ًاريخأ تّلح دق ةلكشملا

 فوسو .فلخلا نم ربكملا لبج ةمجاهمو .هللا مار ىلإ ندرألا يداو دوعصب نوثاب

 (YO) .تاعاس ينامث ةلحرلا قرغتست

 ةيندرألا تاوقلا عيطتست ذإ ةجرح نييليئارسإلل ةبسنلاب فورظلا تحبصأ

 - بونجلا نم سدقلل ةرواجملا ةقطنملا ربع ةموكحلا ىنبم ةيضه نم قالطنالا

 يقتلتو (San Simon) نوميس Glug (Katamon) نوماتاكو (Talpiot) تويبلات

 ةنيدملا عيضت نأ نكميو .لامشلا يف ربكملا لبج نم ةلزانلا تابابدلاو تاوقلا عم

 ,ةينيطسلف ةبيتكب ًاززعم .نماثلا للؤملا ءاوللا ناكف .ةيبرغلا ةفضلا يف امأ .اهلمكأب

 عردملا ءاوللا ًاقباس اهلتحي ناك عقاوم ًالتحم هيماد رسج ىلإ ءانثألا كلت يف مدقتي

 سأر اولكشي نأ ةعبسلا ةيندرألا ةيولألا عم نويقارعلا عيطتسي اهدنعو .نيعبرألا

 .نيفصن ليئارسإ قشت ةيرح

 قرشلا يف ةيليئارسإلا ةيجيتارتسالا مييقت ةداعإ ثادحألا هذه لك تعدتسا

 ,تايلمعلا ةقرغ يف فيرايو نيبارو لوكشإب ناياد عامتجا ىدلو .ةلماش ةروصب

 ةحداف رارضأب تببست يتلا ىدملا ةديعبلا ةيعفدملا تاكسإ ةرورض نع ثدحت

 برق ةدوجوملا تايراطبلا ةمجاهمب ةيليئارسإلا تابابدلا مايق لضفب . ديفيد تامارل



 ةنيدملا ةيليئارسإلا تابابدلا لخدت الأ لضفيو .ةيبرغلا ةفضلا ىف نينج ةنيدم

 نم مهألاو .يندرأ مدقت يأ دصو .سدقلا يف فصقلا فاقيإ ًاضيأ يغبنيو .اهسفن

 بغري ناياد ناك .يبرحلا دهجلا كلذل ًادادعتساو .ربكملا لبج عاجرتسا وه هلك كلذ

 Aani اهي ركن اثنإ GLa ee انار نكلو .ةظخلا ىلع .قاوكشإ قفاو

 تيراي هقفاوف ؟ةلحرملا هذه يف مهضرأ لتحن اذاملف (ةيندرألا تاوقلا) ةيوجلا مهتاوقب

 نشيل هب عرذتي ساسأب هدوزي نآلا هلعفن ام نكلو .نيسحلا انمجاهي نأو دب Yo :هلوقب

 ندرألا عانقإل ىرخأ عاسم لذبن نأ بلطو .ةحيصنلا هذه عافدلا ريزو لجس .«موجهلا

 كلذ ًارضاح ناك يذلا رويل لينولوكلا رظن يف ناياد ادبو .رانلا قالطإ فقوب

 تفولا يفو .ندرألا عم برحلا بنجت ديري هنإ :هلوعب هسقن عم ًاضقانتم .عامتجالا

 هنكلو لوكوتوربلاو لايجألل Lids لجرلا لاق» :لوقي بتكو .هيلع ًاموجه نشي هسفن
 .«؟ًالعف ناياد ديري اذام .هيلع ةنعللا .ًامامت ةفلتخم رومأب ناديملا ىف ماق

 ًاءوض ىطعأ دقف .ضومغلا اذه لثم ةكرعملا يف ناياد palgi فنتكي ال .كلذ عمو

 ىطعأ مث .نينج ىلع موجهلا ءدبل نيعردم نيءاول لاسرإب ةيلامشلا ةدايقلل رضخأ

 ةطخ عضيل تايلمعلا سيئر بئان (Rehavam Zeiv) فيز مافاهير ىلإ تاميلعت

 ةيضهلا لوط ىلع مدقتلاب ليراه ءاول تابابد اهيجومب موقت .سدقلا ىلع موجهلل

 «بيبأ Sig سدقلا نيب ماعلا قيرطلا ىلع ةنميهملا .نويندرألا اهيلع يلوتسي يتلا

 موقت هسفن تقولا يفو .ربكملا لبج ةيماح ريرحتو لامشلا نم طبهت ةبابد ةيأ دصو

 يبونجلا يلقسلا فرطلا دنع ةنصحملا ةيندرألا عقاوملا يف ةرغث حتفب ةاشملا تاوق

 YI) .روفلا ىلع اهيلع ماقملا ةبضهلاو ةموكحلا ىنبم لالتحا ةداعإ يغبنيو .بيجلل

 غلابلا (Asher Dreizin) نيزيرد رشأ لينولوكلا لهاك ىلع ةريخألا ةمهملا تعقو

 لاق موجهلا ءدب ليبقو .سدقلا ءاول نم ١1١ طايتحالا ةبيتك نم ةنس TE رمعلا نم

 ضوخن نأ انيلع ناك ام اذإ .لمآو EA ماعلا يف انه تلتاق دقل» :ةدحولل نيبار
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 هذه نيبار كراشي نيزيرد OLS .«هزاجنإ نع انزجع ام اوزجنت نأ .انه ةكرعملا
 بنجتل ًاقاوت .نييداعلا ءاوللا طابض نم ديدعلا لثمك هلثم .نيزيرد ناك .ةفطاعلا

 .رهقي ال يذلا يبرعلا قليفلا ةروطسأ قحسل قاوت هسفن تقولا يف هنكلو .برحلا

 نكي مل موجهلا ىلإ رمألا لصو امدنع نكلو .ةموكحلا ىنبم ةداعتسال ةطخ دعأ دقل

 ةروصب هلاجر زاجيإو .بارتلا ىلع ةطيرخ مسر هل حيتي ام الإ تفولا نم هيدل

 يدل ناك .ءيش لك ةعرس ببسب» :دعب اميف طابضلا هئالمزل لاقو .ًادج ةبضتقم

 .«ةبيرطضم ةدقعم تلاز ام ةيلمعلا نأ عم .نييندرألا ئجافن فوس LOL روعش

 يبنللا نم .نامريش تابابد ينامثو ةاشم يليصف نم ةفلؤملا نيزيرد ةوق تقلطناو

 .ةيبيرجتلا ةعرزملا لحو يف تزرغ وأ bbs ةدع قيرطلا يف تلطعت Y, Yt ةعاسلا

 حجن ذإ .مزعلا ةديدش ةمواقملا تناك .موجهلاب موقتل ثالث ىوس تابابدلا نم قبي ملو

 لتقو نيتبابد ريمدت يف عمجملا ناردج ءارو نونماكلا .ضوع ةدايقب قليفلا لاجر

 .هسفن (DreiZin) نيزيرد مهنيب نم نيرخآ ةعبس حرجو -ليصف دئاق- نييليئارسإ

 ةيبرغلا ةباوبلا قارتخا اوعاطتسا .ددعلابو نارينلا ةرازغب نيمجاهملا قوفتب نكلو
 نونجملاك كانهو انه ضكري لوب ناك .ةيوديلا لبانقلاب عمجملا ريهطتب اوعرشو .ىنبملل
 قفاو .اوبره دق نييندرألا نأل :رانلا قالطإ فقوب مهايإ ًابلاطم نييليئارسإلا يف خرصي
 ةفرغ ىلع يمرلل تدعأ دق ةيودي ةلبنق تناك ذإ :ًامامت بسانملا تقولا يف .نيزيرد

 .مهلافطأو مهجاوزأ عم ةدحتملا ممألا لامع نم نيثالث يوحت تناك اهنأ دعب اميف نيبت

 ززعتت .طق ةيلاثم نكت مل يتلا .ةدحتملا ممألاو ليئارسإ نيب ةقالعلا تناك ام ًاردان

 ةرايس اورمدو عمجملا يف ًارارضأ اوثدحأ لب .مهتريخذ نويليئارسإلا رفوي مل .لمعلاب
 ببسب نيبضافلا نييليئارسإلا نكلو .ىنبملا ءالخإ ةدحتملا ممألا سيئر بلط .لوب

 تقو نيزيرد ىدل نكي مل .بلطلا كلذ اوضفر .ةلوهسب هيلإ نييندرألا لوخد
 انيتنأ - ةموكحلا ىنبم فلخ عفترملا ىلع ًالوأ .ةرمتسم تناك ةكرعملاف .ةشقانملل

 اهنم لك ناكو .ًابونجو ًابرغ تانيصحتلا ةلسلس يف مث نمو (Antenna Hill) ليه

 (Sur رهاب روس ىرق عقت اهدعبو .قناقنلا .سرجلا :اهلكشل ًابسانم ًامسا لمحي
 .ربكملا ليجو ةييرعلا (



 نم يقب نمو ضوع عجارت .تاعاس عبرأ يلاوح -ًانايحأ يديألاب- لاتقلا رمتسا

 كانه نم بلطو .نيطح ءاول تاوق اهلتحت تناك يتلا قدانخلا ىلإ ءايحأ هلاجر

 دونج كبتراف .دحأ لصي مل .ندرألا يداو يف ةدوجوملا ةعردملا ةيولألا نم تازيزعت

 ىلإ اوعجارت دق اوناك ىتح رهظلا دعب 1.2١ ةعاسلا تلح نإ امو .اورهقو قليفلا

 حرج يذلا .نيزيرد نكي ملو .حيرجو ليتق ةئم نم برقب ام مهءارو نيفّلخم محل تيب

 نم لاح نسحأب ةريخذلا نم ليئض رادقمو لاجر ةرشع ىوس daa قبي ملو نيترم

 ىلع ءاسملا كلذ اوزكرمت نيذلا نويليئارسإلا قزم دقف كلذ عمو .هلاجرو ضوع

 امك .رهقي ال يذلا قليفلا ةروطسأ .ًاداضم ًاموجه نيعقوتم ةموكحلا ىنبم ةبضه

 (YY) .ةيبونجلا سدقلا ىلع اورطيس

 طبحي ملو .سيكران يزوأل Lalas ةموكحلا ىنبم ىلع يندرألا موجهلا نكي مل
 ةعيرذ هيدل حبصأف .فصقلل ضرعتت ةيدوهيلا سدقلا تناك .ىطسولا ةدايقلا سيئر

 ةبيتك ةمدخ سيكران ضرع رهظلا دعب ٠.٠١ ةعاسلا يف ةكرعملا ةورذ يفو .درلل

 (Mordechai روغ ءاتوم» ياخدرم لينولوكلا ةدايقب نيسمخلاو ةسماخلا نييلظملا

.(“Motta” Gurموجهو كرتشم يلظم لازنإ .ةيلصألا ةبيتكلا هذه ةمهم تناك  

 موجه هققح يذلا عيرسلا مدقتلا ببسب تيفلأ اهنكلو .شيرعلا ىلع يرب يرحب

 .سدقلا ىلإ مهب عفدو باكر تالفاح يف نويلظملا عضوف .ءانيس

 00 نييلظملا ةبيتك انيلع تلزن دقل :ًاجهتبم برحلا دعب هطابض ةئيهل سيكران لاق
 لالتحا ىلع ًاممصم سيكران ناكو .مهيلإ ةجاحب بونجلا ءامس نكت ملف .ءامسلا نم
 تناح دقف نآلا امأ .حارتقالا اذه يف ريكفتلا ضفر ناياد نأ مغر ةميدقلا سدقلا

 ةصرف نآلا تناح دقل معن VAEA ماعلا يف ليئارسإ Lad حيحصتل ًاريخأ ةصرفلا

 ملعأ انأف .سدقلا يف برحلا تأدب امفيك» :هطابضل سيكران لاق .ةبيجع .ةيناث

 لاق ىتح .ىطسولا ةدايقلا ىلإ روغ لصو نإ امو .«ةميدقلا سدقلا يف يهتنتس اهنأ

 ناك .ًاءوض كانه نأ املاط هيلع ءاليتسالا عيطتست ام ىلع لوتسا» :سيكران هل

 بقنلا يفو NALA ماعلا يف ةزيجو ةرتف لتاق . دليلا يف ءاول دئاق رغصأ .لينولوكلا
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 لاقو .ةميدقلا ةنيدملاو ربكملا لبج ىلإ كيرحتلا لجأ نم هييلظم .روفلا ىلع .عّضوف
 .«سدقلا ررحتس» :احضوم روغ

 نع ليلقلا الإ نوفرعي ال هطابضو روفف .ةلوهسلا هذهب تسيل ةمهملا نأ ديب

 ىلإ نورقتفي اوناك مهنأ امك .ندملا لاتق ىلع اوبرُد ام ًاردانو .ةنيدملا عقوم
 .سدقلا فصق ءانثأ هنم ريثكلا رمد يذلا ةكرعملا ناديمل ةيوج روصو طئارخ

 Bpgaly Wad P E قم ركلات نوطقتحت اولازام يذلا نييلظملا alot ناك

 لاق .ةطخلا اوعضيل طقف تاعاس سمخ .يوجلا لازنإلل ةّدعملا تالاصتالا

 يلظملا ءاوللا تارباخم طباض (Arik Akhmon) نومخأ كيرأ لينولوكلا

 سدقلا يف لاتقلل ةدعتسم ةوق ىلإ ءاوللا ليوحت وه انفده :نيسمخلاو سماخلا

 ةقيرطلاب ةمهملاب موقن فيك تسيل ةلكشملاو .ليللا فصتنم لولح دنع
 يضرم ةو اهب افلا بدت aS Jp لا

 ربجأ يندرألا فصقلا oF :ةريبك ةبقع دعي نييلظملا عمج درجم نأ نيبت

 ءاول تابرعب ةمحدزم ةديعم ريغ ةيوتلم قرط يف ريسلا ىلع باكرلا تالفاح

 يف يرجت مهتاروانم لك تناك df - ةقطنملا نع ًابيرغ .نييلظملاك .ءاوللا ناك .ليراه

 ةفيثك مافلأ لوقح عم لماعتي نأ .ئيسلا هزيهجت مغر .هيلع ناكو - بقنلا

 SLE نورا لفولوكلا ناف::تكاناتدلل ةيكالت روع dap tees ES تاروتكتمجو

(Aharon Gal)ضرألاو نييندرألا - نيودع انهجاو دقل» :ةكرعملا دعب .ةبيتك دئاق . 

gi Geil sci,ا  

 وهو (Uri-Ben-Ari) يرأ نب يروي هتدايقل نيع نأ رشاعلا ءاوللا ظح نمو

 يف GLY يديدحلا بيلصلاب زاف هدلاو .ءيش هيضري ال Soles ةنولم ةيصخش

 دعبو (Dachau) واخاد يف تامو .ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف ايناملأ حلاصل لاتقلا

 VAEA ماع يف ليراه ءاول عم لتاق نيطسلف ىلإ -ةرطفلاب زيمتملا- يرأ نب بوره



 هتايح نأ نم مغرلا ىلعو .1501 ماعلا يف سيوسلا ةانق لصت ةبابد لوأ داقو

 .ةيناملألا رزناب تاكيتكت ةسارد عبات دقف .ةيلام ةحيضف ببسب تهتنا ةيركسعلا

 نيفسآ ًاعيمج انك» :هلوقب برحلا مايأ لوأ ركذتيف .ةيسورفلا طوس ىلع لصحو

 تلحو .ةنماثلا ةعاسلا تأدب برحلا نإ :انل ليق ...ىطسولا ةدايقلا يف اندوجول

 ًاتيش نأ ملعن .لماوحلا ءاسنلاك كانهو انه نيسلاج نحنو فصنلاو ةرشاعلا ةعاسلا

 (YA) .«وه ام فرعن ال اننكلو .دلويس ام

 نشي نأ .ناياد ددح امك .ءاوللا ىلع ناكو .رهظلا دعب .ًاريخأ رماوألا تءاج

 .بيبأ لتو سدقلا نيب ماعلا قيرطلا ىلع ةلطملا لالتلا ىلإ لامشلا هاجتاب هموجه

 ىرقلا ربع اليم رشع دحأ ةفاسم ًاقرش مدقتي مث .طاقن ثالث يف ًاقرخ ثدحيو

 (Beit Iksa) اسكإ تيبو (Nabi Samuil) ليئومص يبنلاو (Bidu) وديب :ةنصحملا

 ماعلا قيرطلا ىلإ لوصولا وه فدهلاو (Sheikh Abdul-Aziz) زيزعلا دبع خيشلاو

 طافعش ىلع ءاليتسالاو (Beit Hanina) انينح تيب برق هللا مارو سدقلا نيب

(Shu'fat)ةعاسلا لولحبو .ربكملا لبج يف نييلظملاب ءاقتلالاو .ةرواجملا ةيبرعلا  

 يمشاهلا ءاوللا مهتهجاوم يف ناكو .اهعقاوم تذخأ دق تاوقلا ةيبلاغ تناك ةعبارلا

 .نييرصملا نييئادفلا بئاتكو ةاشملاو .يندرألا

 اونوكي مل .ةريثك ةيتارباخم تامولعم نييليئارسإلا ىدل ناك هنأ نم مغرلا ىلعو

 طخ لامش نيليم دعب ىلعف .فادهألا تاديقعتو ضرألا ةبوعص ببسب نيدعتسم

 ةطاحمو تانيصحتب ةيمحم .لبق نم زيلكنإلا اهانب .ردار ةطحم اوهجاو ةندهلا

 نم تناك يتلا تابايدلا تمطترا» :لاغ لينولوكلا ركذيو .ماغلألا نم رتم ةئامثالثب

 نود اومجاهي نأ ةاشملا ىلع ناكو .انتاوق ترثعبت .ماغلألاب انمدقت يطغت نأ ضورفملا

 ىلإ رجح نم نوزفقي ...رايخلا كلذ ىوس اهمامأ دعي مل هنأل :تاعردملا نم ءاطغ

 .ةيراض ةكرعملا تناك .ماغلألا اوفالتي يك .فيثكلا يندرألا فصقلا تحت .رجح

 يه يرأ نب لاق امبسح .نييليئارسإلا تهجاو ةلكشم أوسأو .بارحلاو نيكاكسلاب

 ةزهجأ انيدل نكت مل ذإ .اهعقاوم فشك نكمي الو ةثيدحو ةميدق تناك يتلا ماغلألا

 (YA) .«لجرألا تارشع انرسخف ..ماغلألا نع فشكلل
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 تناك ةيندرألا رئاسخلا كلذكو .نامريش تابابد عيس ترمدو نايليئارسإ لتق

 عجارتي يمشاهلا ءاوللا ناك ليللا فصتنم لولحب نكلو .طقف ةينامث لتق ذإ ةفيفط

 .ةيليئارسإلا تابابدلل ةحوتفم قيرطلا ًاكرات .هللا مار ىلإ قيرطلا لامش عقاوم ىلإ

 .ةيبرغلا ةفضلا نع ةلوصفملا .ةيبرعلا سدقلاو .ربكملا لبج ريرحت ناكمإلاب حبصأو

 .موجهلل ضرعتت ىرخألا يه تناك

 (Burgin) نيقرب نيب تناك يتلا ىدملا ةديعب ةيندرألا عفادملا فصق نأ امبو

 ةدايقب (Ugdak) ةقرف تكرحت راهنلا رخآ يف ةدشو ABLES دادزا دق .دبعيو

 مجاهتل ترشتنا يتلا .هتاوق ىلع ناك .اهعقوم ىلإ ديليب داليإ لارنج ريدافيربلا

 ناك .لقنلا طئاسوب عمجتلا ديعتو .ندرألا هاجت ةعرسب اهزكرمت ديعت نأ .ايروس

 يف ًافاشك هرمع نم لوألا دقعلا يف وهو Voi مدخ .ةيدنجلا نبا يدنج ديليب
 يف اهتورذ تغلب .تاعردملاو ةاشملا تادايق نم ةلسلس يف مث (Haganah) هانغاهلا

 يتلا ضرألا تناك .يليئارسإلا عافدلا شيج يف تايلمعلا سيئر دعاسم هنييعت

 ةرماعو سدقلاب ةطيحملا ضرألا نم ةروعو لقأ تناك ذإ .تابابدلل ةيلاثم اهلخد

 عقوم- يليثارسإلا (Jezreel) ليرزج يداو نم هقالطنا ىدل داليإ ططخ .قرطلاب

 نينجب طيحي نأ .ندرألا يداو ىلإ -ةيروطسألا (Armageddon) نودجامرأ ةكرعم

 نم امهراعتسا نيعردم نيءاول نم ةفلؤم هتوق تناك .مالستسالا ىلع اهربجيو

 :ةكرعملا ًافصاو ديليب لوقي .للؤم ةاشم ءاولو .ىطسولا ةدايقلاو ةيلامشلا ةدايقلا

 تايراطب انمامأ ناكو :ضرألا قمع يف انلغلغتو ٠٠:۱١ ةعاسلا يف دودحلا انريع»

 ةامرلا ظقيتسا طقف اهدنعو .اهنيب نم تربع انتاعردم نكلو .عردلل ةداضم ةيعفدم

 .«ةفيفخ ةحلسأ نم نارينلا Linke اوحتفف نويندرألا

 داليإ فاقيإب .معد بئاتك تس عم عردم ءاولو ةيندرأ ةاشم ةيولأ ةثالث تفلك

(Elad)ندرألا يداو يف عداخ يليئارسإ موجهب ًاديعب ةوقلا هذه نم ءزج جردتسا  

 راشتنا نإ .فيرلا يف تاوقلا ةيقب ترشتنا نيح يف (Beit Shean) ناسيب برق

 ريشب ضوع لينولوكلا لعج .ًاليم نوثالث اهلوط ةهبج ىلع ةيندرألا تاعافدلا



 :ًالئاق ةرشابم نيسح كلملا ىدل جتحي ةاشم YO لا ديلولا نب دلاخ ءاول دئاق يدلاخ

 نيب عمجلا عيطتست ال كنكلو .ىرقلا نع يلختلا يف ةيسايسلا كتلكشم ردقأ»

 تانيصحتلاو قدانخلا ةماقإ وه هدافأ ام نكلو «دحاو نآ يف ةيركسعلاو ةسايسلا

 ةيوق تازيزعت ىلع دامتعالا هناكمإب ناكو .ضرألاب ةقيقدلا هتفرعمو نينج لوح
 . ٠١+ عردملا ءاوللا نم هيتأت

 M- نوتاب تاعردم نم فلؤملا نيعبرألا ءاوللا وه .يبرعلا قليفلا يف ةيولألا رفصأ نإ
 لارنج ريداغيربلا هدوقي i) Y-M ةعردم دونج تالقانب ةزهجم ةاشم ةبيتكو M48 و ۷

 يتنثا يف نينج ةقطنم ىلإ لصتل تهجو دق ةوقلا هذه تناك (al-Ghazi) يزاغلا نكرلا

 اهفصقف .سدقلا وحن ًابونج اههاجتا لوح .برحلا تبشن امدنع نكلو dele ةرشع
 ءاوللا ضاير رمأ .نينجل يليئارسإلا ديدهتلا دكأت نأ دعب نآلاو يليئارسإلا وجلا حالس

 تليزأ .ةيليئارسإلا ةيوجلا ةوقلل ًامامت ًافوشكم راهنلا حضو يف ىرخأ dye ًابونج هجوتلاب
 قرفملا نم ةقيرط يف وهو للؤملا يقارعلا نماثلا ءاوللا كلذك برضو :تابرعلا تارشع
 (+T) .ةيماد يف ١+ ءاوللا لحم لحيل

 نيءاول نم ةشامك لكشو .رهظلا دعب ٤.٠٠ ةعاسلا يف يليئارسإلا موجهلا أدب

 افخوك راب يشوم لينولوك تناتفيللاو (Uri Ram) مار يروي لينولوكلا ةدايقب نيعردم

(Moshe Barkokhva)ليرب-  Brill)نم يبرغلا بونجلاو بونجلا ىلإ نيهجتم  

 (-Aharon Av نونفأ نوراهأ لينولوكلا ةاشم ردحنا نيح يف .يلاوتلا ىلع .نينج

(nonنيذه يطغي يدلاخ ةدايقب نورشعلاو سماخلا ءاوللا ناك .لامشلا نم  

 .نينج - ةلوفعلاو .نينج - ودجم يقيرط - نييلاتلا نيفدهلا ىلإ نييدؤملا نيروحملا

 يبرعلا (قليفلا) شيجلا ءانبأ مهايح ىتح دودحلا نوربعي نويليئارسإلا ناك امو

 .تانواهلاو تابابدلاو ةيعفدملا نارين نم ةفصاعب

 مه مهنأ نظ .وجلاو ضرألا نم ديدش فصق تحت يدلاخ تاوق عوقو ىدلو

 ةحلسأب نيحلسملاو ًاديج نيهومملا هدونج ىدبأ دقل .موجهلل نوضرعملا نوديحولا

 ةدحو اوقوطي نأ اوعاطتسا ذإ .ةسرش ةمواقم bbs نيثالث يلاوحو عردلل ةداضم
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 ةيليئارسإلا تابابدلا تناك .مهرودب مه lp Sole نأ ىلإ ةدئارلا ةيليئارسإلا ةوقلا

 لعشت نأو .بيرق ىدم نم .ثدحألا ةيندرألا نوتاب تابايد قارتخا ىلع ةرداق

 هذه يف .ةيليئارسإلا عالطتسالا ايارس تلوتسا .تابابدلل ةيجراخلا دوقولا تانازخ

 .ودعلا تازيزعت ىلع قيرطلا تدسو alpe (Arabe) قرتفم ىلع .ءانثألا

 نم هبلط رمف :ًايوج ءاطغ يدلاخ ىعدتساو .نولتاقي نويندرألا لظ كلذ عمو

 هنإ لارنجلا لاق .نييروسلا ىلإ يزوف هلوح كانه نمو ةرهاقلا ىلإ نامع يف ضاير

 ءاج .بقنلا ربعت ةيرصملا تابابدلاو .رصاحم ندرألاو رانلا قيلعتل تقو نآلا دعي مل

 ةيروسلا تارئاطلا موقتس» :ةليللا كلت فصنلاو ةعساتلا ةعاسلا يف يزوف در

 )۳١( .«دغ موي رجف طويخ عم نينج يف ةيليئارسإلا تاوقلا ةمجاهمب

 عافدلا شيج دابأ اذإ .ًاليلق الإ وجلا حالس نم ايروس ىدل قبي مل هنأ عقاولاو

 یف ةيروسلا ةيوجلا دعاوقلا ىلع راهتلا طسو يف تنش ةراغ AY رثإ = تاماوح

 تبرصض امك T-4, (Marj Rial). لاير جرمو (Saiqal). لقيصو .قشمدو .ريمضلا

 جافي مل .تارئاط رشع اهيف ترمدو 3-11 لا يف ةيقارعلا ةيوجلا ةدعاقلا

 تس لتقو .هيضرأ نارينب اهمظعم Liat تارئاط رشع اورسخ ذإ نويليئارسإلا

 .(؟2).نويروسلا نويورقلا مهحبذيل ةلظملاب طوبهلا يف Lagia ناثا حجن .نيرايط

 ءاحنأ عيمج يف ودعلا ىلع ًافيثك ًافصق انتاوق تذفن» :ًالئاق دسألا ظفاح حرص

 نيذلا مه مهنآ نويروسلا ىعداو .«ةيوجلا هتوف مظعم ودعلا Laag .يلامشلا عاطقلا

 نارينلا نأو تطقسأ .ةيليئارسإ ةرئاط 1١ نأو .ليئارسإ تسيلو موجهلا اوؤدب

 نوكت نأ انررق دقل :يساتألا سيئرلا نلعأو Lage يف طفنلا ةافصم يف تلعتشا

 يمتلن فوسلو ..ةينويهصلاو ةيلايربمإلا نم يئاهنلا ريرحتلا ةكرعم يه ةكرعملا هده

 .«بيبأ لت يف



 الع نأ دعب اهوقلت يتلا ةرمدملا ةبرضلا اوكردأ امدنع مهتمدص نويروسلا تبك دقل

 هتميخ يف ةبوجعأب اجن يذلا سالط ىفطصم ىطسولا ةهبجلا دئاقف .مهفويس ليلص

 رقم لقن ىلإ عراس .اهعفادم نارين نم لباوب ةيليئارسإلا تاثافنلا اهترطمأ امدنع

 (Tawfiq al Jahani) ينهجلا قيفوت رجيملا يلع ضرع دقل» :لاقو .ةرخؤملا ىلإ هتدايق

 كلت ذنم نيخدتلا نع علقأ نأ تمسقأو تضفر ينكلو .يباصعأ ئدهيل ةراجيس

 ةيسايسلا ةراشلا دنسألا تح نقف اوردخ نييروسلا doll لك سيل نكلو ::ةظحللا

 ليئارسإ انقبست نأ لبق مجاهن نأ انيلع» :ًالئاق مويلا كلذ رهظ دعب اهل عامتجا يف

 نم ليئرسإ برض لامتحا يساتألا حرطو .«ةاشملاو تاعردملاب كرتشم موجهب انئجافتو

 اومواق نيينانبللا نكلو .ةيروسلا ضرألا ىلع داضم موجهب اهمايق رطخ صيلقتل نانبل

 ةعاسلا يف «رصن» ةيلمع ذيفنت يف ءدبلل .كلذ نم ًالدب .رماوألا تردصف .ةركفلا

 ةيعفدملا حتفت نأ نم دب ال ناك .موجهلل ًادادعتساو .يلاتلا مويلا حابص نم 6

 ةصاخ ةفصب اهنم فدهتسا يتلا -ةيليئارسإلا تانطوتسملا ىلع اهنارين ةيروسلا

 رامشمو (Ayelet Hashaehar) رحاشه تيليعو lin(Rosh Pina) شور تانطوتسم

 (TY) .ًاليم نيثالث غلابلا ةهبجلا لوط le-(Mishmar Hayarden )ندرياه

 .ءاسملا لاوط ةفاثكو ةدش دادزي ذخأو .رهظلا دعب 5.2١ ةعاسلا يف فصقلا أدب

 نالوجلا تاعفترم وزغب ةموكحلا نييلاطم بضغب تانطوتسملا ناكس دشتحا

 يرجي يروس موجه نم فيراي رذح .يروسلا ديدهتلا نم دبألا ىلإ مهريرحتو

 لاقو (Gadot) توداغ زتوبيك لباقم .نالوجلا نم طسوألا عاطقلا يف هل دادعتسالا

 ةبرضب مايقلاب Gal نيبار بلط .ةقطنملا يف ةيسورلا تالاصتالا ضارتعا مت هنإ

 للعو .ناياد عنقي مل كلذ نكلو .لقألا ىلع .حالسلا ةعوزنملا قطانملا يف .ةيقابتسا

 alag„ .ةثلاث أبرح ضوخت نأ نييرح ضوخت يتلا ليئارسإل ةجاح ال نأب كلذ

 نارينلا ىلع درلاب هتارئاطو يليئارسإلا عافدلا شيج ةيعفدم موقت نأ ىلع .ًاهراك

 JLi يف برح نوكت نل هنأ ناياد ررق .ةيندم ىرق برض نم مهرذحو .ةيروسلا

 (YE) .ةيرب تايلمعب مايقلا نع نيمجحم نييروسلا نأ املاط
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 دقتعي امك .اعداخم مأ ناك ًاقداص-عارصلا دودح قييضت يف ناياد دوهج نإ

 يف اوطرخنا دق نييليئارسإلاو برعلا نم لاجرلا فالآ نأ ةعقاو نم للقت نل-رويل
 يف ناك .يوجلا لاتقلا ًاصوصخو .لاتقلا راسم نأ نم مغرلا ىلعو .ًالعف لاتقلا

 اهذختي نأ نكمي يتلا تاهاجتالاب نهكتلل ليبس نم كانه سيلف .ليئارسإ حلاص

 يف ةيسايسلا ثادحألا تزّيم يتلا اهسفن ىضوفلا نأ امك .ةياهنلا يف لاتقلا راسم

 تلكشت ةئيب-ةراوف ةئيبلا تلظ كلذك .برحلا يف ةدئاس تلظ .ةمرصنملا روهشلا

 كولس نم لب .بسحف لامعأ نم ةيبرعلا لودلاو ليئارسإ هب تماق امم سيل
 .ًاضيأ ةدحتملا ممألاو يتايفوسلا داحتالاو ةدحتملا تايالولا

 A همام هه

 :رثعتت ةيساموليدلا

 وه لصتملا ناك . ًاحابص tTO ةعاسلا يف نري سيئرلا مون ةفرغ يف فتاهلا أدب

 .تعلدنا دق طسوألا قرشلا يف برحلا Ob سيئرلا ربخيل .وتسور تلوو

 ىلوألا ريراقتلا ىلإ يغصي «بتكملا ةفرغ» يف نيتيلاتلا نيتعاسلا وتسور ىضق

 لاقف .سيئرلاب لصتا ىتح رابخألا هذه نم دكأت نإ امو .يركسعلا طاشنلا نع

 كسار عم - هسفنب تالاصتا ةدع ءودهب ىرجأ مث ارك: نونو هل

 .وتسور ىلإ سيئرلا مضنا .عيرس راطفإ لوانت دعبو .غريب دلوغو .ارامنكامو

 تارباخملا طاقتلا زاهج لجس ثيح بتكملا ةفرغ يف .رليوو لريإو .زمليه دراشتيرو

 .«ءيش لك طرفنا .ميحجللاي»

 تاراطم عضب نأ نوملعي نوييكيرمألا ناك .ًأساسأ تارباخم ةلكشم ةلكشملا تناك

 نأ ةيرصملا رداصملا تعدا .تراد دق ةيربلا برحلا ىحر نأو تلطع دق .ءانيس يف

 اهنأو سيوسلا ةانق قالغإو ةرهاقلا فصق ةلواحم ناودعلا تأدب دق ليتارسإ

 -نورفياو نابيإ- نييليئارسإلا نيلوؤسملا نكلو .ةرئاط ١04 ةيلمعلا هذه يف ترسخ

 هاجتاب ةثافنلا تارئاطلا نم تاجوم لاسرإب تأدب يتلا يه رصم نأ امسقأ دق



 نأ ةيكيرمألا تارباخملا تجتنتسا كلذ عمو .تابابدلاب بقنلا قارتخاو .دودحلا

 .ريلاو وجلا يف اعيرس افوفت تققحو يفابتسا لمعب تماق يتلا يه ليئارسإ

 : ًاركذتم ارامنكام لاقو .ةيكيرمألا ةرادإلا ىلع أريبك ًارورس ءابنألا هذه لخدت مل

 انيدل نكت مل ذإ .ليئارسإ تاحاجن ىلع ىلوألا لئالدلا روهظ ىدل جارفنا ثدحي مل»

 ةرشابم لخدتن نأ يغبني ال ناك اذإ امعو .رومألا ريست نأ نكمي فيك نع ةركف ةيأ

 ىلع نييليئارسإلاب عفدي مل» :رمألا ًافطلم لاق كسار نأ نم مغرلا ىلعو .«انسفنأب
 يتلا نيدلا ييحم ةرايزو اتاغير ةطخ مهفسنل مهنم ًابضغ شيجي لظ .«ئطاوشلا

 ًاضيأ نزحلاب نوسنوج رعش امك .ام جئاتن نع ضخمتتس اهنأ دقتعي لازام ناك
 ليئارسإ نأل يفسأ أدبأ فخأ مل» :لوقي .دعب اميف بتكف .ةيسامولبدلا هدوهج لشفل

 راسم نأشب يقلقو يفواخم الو- «هيف تكرحت يذلا تقولا يف كرحتت نأ تررق

 (Y0) .ليقتسملا يف برحلا

 VEY ةعاسلا يف .لخدتلا يف مهتبغرو تايفوسلاب قلعتت فواخملا كلت دشأ

 ىلع نغيسوك سيئرلا «نأ هربخأو ارامنكامب» برحلا ةفرغ يف بوانم لارنج لصتا
 نوغاتنبلا يف نخاسلا طخلا (OS دقل ..سيئرلا عم ثدحتلا بلطيو» نخاسلا طخلا

 .لطعلا ءاثأ تايحتلا لاسرإل دعب اميف مدختسا مث .ةيبوكلا خيراوصلا ةيضق دعب

 يف نخاسلا طخلا قصلأ دق عافدلا ريزو ناك .أدبأ ةيقيقح تامزأ ءانثأ سيل نكلو

 .ضيبألا تيبلا يف بتكملا ةفرغ

 «5لوقن اذام» : ارامنكام لأس

 نم» :هتلاسرب ثعبي نأ لبق لعفلاب نوسنوج دوجو نم دكأتلل نغيسوك رظتنا

 دقل .يركسعلا عارصلل ًافقو روفلا ىلع ققحت نأ ىمظعلا ىوقلا عيمج بجاو

 فرصتت نأ لمأنو .هاجتالا اذه يف لمعت فوسو .ةيتايفوسلا ةموكحلا تفرصت

 .«ليئارسإ...ىلع بسانملا اهذوفن سرامتو هسفن بولسألاب ةدحتملا تايالولا ةموكح
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 «هعله» نع (Sragi (Gromyko) كسار jae امدنع ةعاس فصن دعب درلا ءاج

 .هعنمل لمعت نطنشاو نأ هل دكأو لاتقلا ءابنأ هعامس ىدل

 لاتقلا اذه ءاهنإ يف ةدحتملا ممألل عباتلا نمألا سلجم حاجن ةيمهأب رعشن اننإ»

 .«ةياغلا هذه ىلإ لوصولل ...ءاضعألا عيمج عم نواعتلل نودعتسم نحنو .نكمي ام عرسأب

 - «نغيسوك قيفرلا يزيزع» :هلوقب اهحتتفا ةيقرب هسفن سيئرلا بتك .اريخأو

 - ةتكن ىوس تسيل هذه نأ نونظي نيلمركلا يف مه نم ضعب ةيحاتتفالا هذه تلعج

 انطغض سرامنس اننإ اونئمطا» :نغيسوك ًادعاو لاقو .نمألا سلجم يف ةعرسب

 .«ةيناودعلا لامعألا ءاهنإل

 ةرشع عبس اهعبت يتلاو- هذه ةلدابتملا لئاسرلل «ةيدولا ةءانبلا» ةعيبطلا تهجتا

 هيف ركفي امب قلعتي اميف مهقلق فيفختو نييكيرمألا ةثدهت وحن -ىرخأ ةلاسر
 ثادحإ بنجتي يكلو .صرفلا لالغتسال ًاهراك نوسنوج ناك كلذ عمو .تايفوسلا

 يتلماح هيف امب سداسلا لوطسألا رمأ .ليئارسإ عم ةئطاوتم اكيرمأ نأب عابطنا
 رمتسي نأو (Crete) تيرك برق ءاقبلا «(53521088) اغوتاراسو» «اكيرمأ» تارئاطلا

 ىلع ًارظح ضرف امك .اطلام يف مهتازاجإ ءاضقب ربلا ىلع نيدوجوملا ةراحبلا مقاط
 ديحولا لاصتالا ناكو .هلمكأب طسوألا قرشلا ىلإ ةيكيرمألا ةحلسألا عيمج لاسرإ

 ىدل نوسريف كام يراه قيرط نع .رشابم ريغ ًالاصتا .لوكشإ يفيل عم ىرج يذلا

 انحنما مهللا» :لوقي نوسنوج بتك .ًادج ةزجوم ةلاسرلا تناكو .ليئارسإ ىلإ هلوصو
 (YI) .«قحلا ةيامحل ةوقلا

 يف .ةلجعتسم ةيجيتارتسا رومأل هثحب ءانثأ يف ىتح .رّصبتب ركفي نوسنوج ناك
 برحلا نأ روصتي نكي مل .برحلا دعب طسوألا قرشلا يف ةيوست قيقحت لامتحا

 ريكفتلا ىلع ًاديدج .ةيوستلا وحن ةقالطنالا هذه لثم .لطعت نأ ال .رسيت نأ نكمي
 (Harold زردنوس دلوراه حرتقا (رايأ) ويام نم رشع سماخلا ذنمف .يكيرمألا



(Saundersاكيرمأ در ريخأت نوكي له برح تيشن ام اذإ .ضيبألا تيبلا سردي نأ  

 ىلع نورداق نييليئارسإلا نأب ضارتفإلا عم) يليئارسإلا رصنلا زاجنإب حمست ةرتف

 ةلأسم يوست ةيسامولبد ةبرضب مايقلا نم بساكم ةيأ كانه لهو ...ًاديفم (كلذ

 نم ةيطسوأ قرش ةلمح وتسور نيجوي زهج نيعوبسأ دعبو .نييئجاللا ةلأسم ىتحو

 نأشب «راكفأ نم مهيدل ام عملأ» اومدقيل ىوتسملا يعيفر نييندمو نييركسع نيلوؤسم

 ًادبأ ىسنن ال انوعد» :هلوقب مهايإ ًاركذم .يليئارسإلا - يبرعلا عارصلل يملس لح

 .باوبأ تحتفو .ةديدع جذامن تلحنا دقف .كلذك ةصرف نوكت نأ نكمي ةمزألا نأ

Coilsقافآلا كلت مكلوقع ». 

 :ًايصوم سيئرلا ىلإ وتسور تلوو بتك .ءاهتنالا ىلع لوألا مويلا فراش دقو .نآلاو

 ذإ .ةيوستلا طورش نأشب نيرخآ عم .نكمأ نإو .سورلا عم ثدحتلا ... أدبن نأ انيلع»

 تالزانتب ًاثيدح ليئارسإ اهتبستكا يتلا يضارألا ةضياقم لضفب كلذ قيقحت نكمي

 ناهذأ يف ةدوجوملا ةيرهوجلا ةلئسألا نع بيجي نل رانلا قالطإ فقو نإ .«ةيبرع

 نم ًالئاه ادفع اوهظحو .نضرألا نم ًاريبتك Lyd اوينضكا دق اونوُكَت نتح نييليكارسإلا

 اذه يف ىلوأ ةوطخكو .يمواستلا مهفقوم ىلإ أمامت اونئمطي ثيحب يرصملا ناريطلا
 مايألا يف ةيركسعلا ثادحألا نأ ةقيقحب نطنشاو يف نويبروألا ءارفسلا رذنأ .هاجتالا

 ًاضيأ نييليئارسإلا ىلإ بلطو .تالكشملا عسوأ لح لامتحا ررقت فوس ةلبقملا ةليلقلا

 (TV) .برحلا دعب ام تابيترت لوح مهراكفأ اوحرطي نأ

 يحاتتفالا روطلا يف .لاح ةيأ ىلع .ةرارمب ةحضاو .ةيسامولبدلا كلت يواهم

 ضفرب حابصلا كلذ تدكأت ةيقيقح يهو .ًايلمع تتام دق .اتاغير ةطخف.برحلل

 اوملعي نأ لبق ىتح .ةطخلا هذهب كارتشالا لاغتربلاو ءابيويثإو .ايريجينو .نابايلا

 .ديكأتلاب تثجرأ دق .ًايمسر غلت مل يتلا .نيدلا ييحم ةرايزو .لاتقلا بوشنب
 عارصلا اذه يف دايحلاب ةيكيرمألا تاديكأتلا اوضفر نطنشاو يف برعلا ءارفسلاو

 .موجهلا ىلع ليئارسإ عيجشت لضفب ثبخب رصم ليلضتب ةدحتملا تايالولا اومهتاو

 ءاحنأ عيمج يف ةيكيرمألا تارافسلا مجاهت ةبضاغلا ةيبرعلا ريهامجلا تذخأو
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 قطانلا لاق امدنعف .ًايلحم ًائداه عضولا نكي ملو .توريب يف نيئدتبم يبرعلا ملاعلا

 ہاجت) انفقفوم» (Rober Mc Closkey) :يكسولك كام تربور ةيجراخلا ةرازو مساب

 يذلا رمألا .ًافينع ًاجاجتحا نويكيرمألا دوهيلا جتحا .«ًالعفو ًالوقو أركف يدايح (برحلا

 ال يلودلا نوناقلا يف ميظعلا (يدايح) موهفم نأ حضوي نأ ىلإ كبترملا كسار رطضا

 ددعتم ادر درلا ىوس رايخ نم .ةهركُم .ةرادإلا مامأ دعي مل اذكهو .«ةالابملا مدع ينعي

 :هصن اذهو .عارصلا لوح لوألا نايبلا لد امك .ةدحتملا ممألا لالخ نم .فارطألا

sabيف بشن دق عساو قاطن ىلع ًالاتق نأ انملع امدنع ًاقيمع انزح اًنزح  

 لك ةدحتملا تايالولا سركت فوسلو ...هعنمل انيعس لامتحا وهو .طسوألا قرشلا

 وعدنو .ةقطنملا يف ةيمتتلا زيزعتو مالسلا لاسرإب ءدبلاو لاتقلا ءاهنإل اهتاقاط

 (TA) .«يروف ران قالطإ فقو ىلإ لصوتلل نمألا معدل فارطألا عيمج

 لمعي فوس هنإف هيلعف برحب نمألا سلجم هجوو ام اذإ هنأ نوسنوج ضرتفا

 يف ةدحتملا ممألا رقم ىلإ تلصو برحلا نع ةملك لوأ .اهئاهنإل ةيلعافبو ةعرسب

 تارئاطلا نأ هدافم ًاريرقت لسرأ ذإ .ياهكير لارنجلا نم ًاحابص 5.4٠ ةعاسلا

 تاوق نم ًالتر كلذك تفصقو ةزغ يف ةيرصم عقاوم تفصق دق ةيليئارسإلا

 شنب نأ امك . دونه دونج ةثالث اولتقف ةدحتملا ممألل ةعباتلا ةيلودلا ئراوطلا

(Bunche)تاملكلاب همون نم هظقيأو هتيب يف ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ىلإ فته  

 رقم ىلإ هقيرط يف تناثوي ناك .قئافد سمخ دعب «!برحلا تبشن دقل» :ةيلاتلا

 فته .ًابيرقت اهسفن تقولا يفو .ةداتعملا ةيمويلا هتالمأت نع ًايلختم .ةدحتملا ممألا

 سلجم سيئر (Hans Tabor) روباط سناه كرامتدلا ريفس ىلإ ليئافر نوعدج

 نابج» يرصم موجه ىلع درت تناك ليئارسإ نأ هربخأو .كاذ وينوي رهش يف نمألا

 .نمألا سلجم abel ىنعملا اذهب Glo ولتي gb تاميلعت ىقلت دق ليئافر ناك.«رداغو

 ةرابعب ًاموسوم ًافلغم هيقلت ىدل ذإ ٠.۳١ ةعاسلا لولحب تريغت تاميلعتلا هذه نكلو

 هاجتا يف نآلا هرماوأ تحبصأف .ةيرصملا ةيوجلا ةوقلا ريمدتب ملع (طقف كانيع)

 .تقولا نم نكمي ام رثكأو ةليسو ةيأب رانلا قالطإ فقوب رارق ينبت ريخأت



 ذاختا ريخأتل ًاضيأ ىعسي ناك .رصم ريفس .ينوقلا دمحم نأ تاقرافملا نمو

 ىلع «رداغ يقابتسا ناودع» نم .رخآلا وه .اكش دقف .رانلا قالطإ فقوب رارق

 لكب اهسفن نع عافدلا تررق دق رصم» نأ نلعأو .ةيرصملا تاراطملاو ءانيسو .ةزغ

 ةرهاقلا عم ًاليوط ثدحت دق ناك ينوقلا نكلو «.ةدحتملا ممألا قاثيم قفو لئاسولا

 -نورخآلا برعلا ءارفسلاو وه ناكف .أدب دق ًامخض ًاداضم ًاموجه نأ دقتعاو

 تاراصتنالا نع ةيعاذإلا ريراقتلا ىلإ نوغصي مهو نيجهتبم -ارفلا .ايروس ريفس

 لاقو .نيرخآلا ةقيدصلا دوفولاو نييعويشلا نم يناهتلا نوقلتي اوذخأو .ةيبرعلا

 Í as «نييليئارسإلا انعدخ دقل» (Federenko) :وكنيريديف ىلإ ًايهابتم ينوقلا

 نم ىرن فوسو» ةيبشخ جذامن ىوس تسيل ترمد يتلا ةيرصملا تارئاطلا نأ ىلع

 (YA) .«برحلا حبريس

 لثمملاو يناطيربلا لثمملا نم ةوعدب ًاحابص ۹.٠١ ةعاسلا يف سلجملا داقعنا ىدل

 ناك اذإ Lesa» (Roger Seydoux) سكوديس رجور .يسنرفلا لثمملا لءاست-يسورلا

 ففو ةركف برعلا نوبودنملا ضراع .ةعرسب سلجملا ضفناق «ءايرورض عامتجاالا

 ةلواحم ةيأ ىلإ رظنتس ليئارسإ نأ ليئاقر نوع دج نلعأ نيح يف .رانلا قالطإ

 وكنيريديف نادأ .ةالابم الو فافختسا ةرظن دودحلا ىلإ ةدوعلاب اهتاوقل رمأ رادصإل

 ددهو .«ةيلايربمالا رئاودلا ضعب نم نطابو رهاظ عيجشتب ...ةيليئارسإلا ةرماغملا»

 ببسب .سلجملا ضفنا .ةحارصب ليئارسإ نيدي ال رارق يأ دض وتيفلا مادختساب

 نم تاثحابملا ةعباتمب ًامزتلم نكي مل نكلو «ةلجعتسم تارواشم ءارجإل» .دوكرلا اذه

 لصتي ال .هترافس لخاد هسفن وكنيريديف لزع .ًالثمف .غريب دلوغ ىوس نيبودنملا

 فورظلا نأ نطنشاو تأرف .نوتماص نويليئارسإلاو .نيرصتنم اوناك برعلاو .دحأب

 .مالسلا ةيلمع قالطإل ةبسانم نكت مل

 ًايسامولبد .اهراظتنا لاط ةصرف برحلا رابتعا ىلع غريب دلوغ رصأ .كلذ عمو

 يفوت وغاكيش نم يرضخ ءانبأ ةينامث نم رغصألا دلولا .غريب دلوغ قش . ًايصخشو
 ًايماحم حبصأ نأ ىلإ ةنيدملا رقف نم هقيرط .رمعلا نم ةثلاثلا يف ناك امدنع
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 ةمكحملا يف أوضع هنييعت ضفر مت .لامعلل ًاريتركس يدينيك dine .لامعلل ًاروهشم

 وهو - ةدحتملا ممألا ىلإ ةدحتملا تايالولا ريفس هنييعتب سيئرلا ضرع لبقيل ايلعلا

 (Adlai نوسنفيتس يالدأ هفلس هيلع ىغط دقل .هذاختا ىلع مدن ام ناعرس رارق

Cou (Stevensonنوسنوجب ىمويلا هلاصتا مغرو .ًاظفحتم سفنلا ليوط هنوک  

 ببسبو .رثأ اهيف هل نوكي نأ لمأي ناك يتلا رارقلا ذاختا ةيلمع نع عطقنا هنإف

 .ًاليقتسم ريتعا مانتيف برحل ةديازتملا غريب دلوغ ةضراعم

 .حيرص ينويهص غريب دلوغ نأ امب .طسوألا قرشلا ةمزأ ءوشنب ريغت كلذ لك

 هذه لغتسا دقف .ليئارسإل همعد بيسب ةيجراخلا ةرازو عم ًاريثك مدطصي ناكو

 ويام ٠١ يفف .ًايساسأ أطيسو نوكيل ضيبألا تيبلاو بيبأ لت عم ةقيثولا طباورلا

 ىلع ةدحتملا ممألا ءارفس هئالمز نم هفويض ةدافو مركي غريب دلوغ ناك امدنع

 هيلإ ثعب .نتاهن ام لوح (Circle Line) نيال ليكريس (ةيدعم) ةنيفس رهظ

 يرصملا شيجلا نإ- ةلئاقلا ءابنألاب هرّكذيل لحاوسلا سرح نم ًاقروز نوسنوج
 . ءانيس لخد دق

 ىلع غريب دلوغ ناك .وينوي نم سماخلا يف ًاحابص ؛.١٤ ةعاسلا يف .نآلا

 ةسلجلا دقعل قسني (Bunche) شنبب مث نمو بتكملا ةفرغب Yai لصتي فتاهلا

 تاوقلا ءاقب عم .طيسب ران قالطإ فقو نيمأت هتركف تناك .نمألا سلحمل ةئراطلا

 )°2( .«تقولا» :ةطاسيب

 تاراصتنا لوح تاعئاشلا تذخأ Laue .لاح ةيأ ىلع .لءاضتي نمزلا ذخأ

 لبقي مل .وينوي نم عبارلا يف برحلا لبق هيلع ناك امع عضولا ةداعإل نمألا سلجم

 ىلع ءًانمض .ةيعرشلا يفضي OY دنهلا هتدعأ يذلا رارقلا عورشم غريب دلوغ

 تلوو نوسنوج عم قيثولا قيسنتلا ةجيتنو .ةيلودلا ئراوطلا تاوق جارخإو راصحلا



 (Lord Caradon) نوداراك دروللا ايناطيرب ريفسو غريب دلوغ نيب ءاقل مأتلا .وتسور

 ًافظومو .صربقل يناطيرب مكاح رخآ ناكو (Hugh Foot) توفويه ًاقباس همساو)

 نع اومجحيو .تاوقلا لصف اولفكتي نأو .روفلا ىلع رانلا قالطإ فقو ىلإ نيبراحتملا
 ةغل تممصو .ةمطنملا يف رتوتلا ةدح فيفختو اهتعيبط تناك امهم ةوقلا مادختسا

 . ءانيس نم اهتاوف بحسو ناريت حتف ةداعإ ىلع رصم ربجي ثيحب رارقلا عورشم

 اذإ عضولا دمجتي نأ لبق ةعرسب لمعن نأ يغبني ناك» دعب اميف ؛غريب دلوغ لاق

 ال رارق ىلع ةقفاوملا ضفري لظ هنكلو .ناديملا يف عضولا فرع امدنع .ةقيقحلا

 .ناريت يف رصم قوقحب فرتعي الو .ةيليئارسإلا تاوقلا باحسنا طرتشي

 عم رواشتي نأ غريب دلوغ حصنو .يلاتلا مويلا ىتح ثحايتلا نم ديزمل ليجأتلا حرتفاف

 ةيميمح هب هتقالع تناك يذلا ينوقلا يليئارسإلا ريفسلا ركذ .ةرتفلا هذه يف ينوقلا

 ةميمحلا ةقالعلا نكلو .«ناوآلا تاوف دعب .سمألا ةغيص ًامئاد نولبقي برعلا نإ» :هلوقب

 (EY) .يكيرمألا رارقلا عورشم يف رظنلا ينوقلا ضفرف Lia اهل ناكم ال

 مئاد مالس ىلإ ةثلاثلا ةيليئارسإلا-ةيبرعلا برحلا ليوحتل ةيكيرمألا دوهجلا تدب

 نيمتهم اوناك نوييليئارسإلا الو برعلا الف .علاطلا ةسوحنم - ةئيبلاو قايسلا رييغتل -

 نم .نويلئارسإلاو .كلذ نم لقأ ةيوست ىلإ لصوتلاب مهمامتها ناكو ءلاتقلا فقوب

 ىلعو Jl ىلع ةعاس ٤۸ ةدمل رانلا قالطإ فقو عنم ىلع نيممصم اوناك .مهتهج

 ذختي الأ لمأي يليئارسإلا ةيجراخلا ريزو ناكو .يلاتلا مويلا يف نمألا سلجم يف

 ىدل» :لوقي ةدحتملا ممألا ريفس ىلإ بتك .ليئارسإ ةيضق حرشو هلوصو لبق رارق

 نمض انفادهأ ىه ام فرعن انك اننكلو ءانفادهأ انددح دق نكن مل ةكرعملا ىلإ انباهذ

 (EY) .«مالسلا نم رثكأ انبرتقاو .رقتسملاو نمآلا شيعلا طورش
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 :لوألا مويلا يف «ةيمورلا كويدلا ةيامر»

 دح ىلع نييليئارسإلاو برعلا دونجلا رظن يف هتاذ دحب مالسلا روصت نكي مل

 لولحب .ةلباقتملا شويجلا تناك ذإ .مويلا كلذ يف ناك املثم ًالانم هنم دعبأ ءاوس

 لب-برحلا راسم بيرق تقو يف مسحتس ةكرعم يف تقرغ دق .مويلا كلذ ءاسم

 .رمألا عقاو يف .هتمرب طسوألا قرشلا ريصم

 ٠١0 wee رايع ةيعفدم بئاتك تس تناك ليل ةرشاعلا ةعاسلا يف .ءانيس يفف

 ةتس)١٠٠٠ لدعمب ةيليئارسإلا ةيركسعلا خيرات يف يران راتس ربكأ قلطت مم 0

 لك زتهيل» :ًالئاق نوراش نلعأو .فيطق مأ ىلع ةقيقد نيرشع يف ةفيذق (فالآ
 ىصقأ يف ةيرصملا تاعافدلا فصق ةيليئارسإلا تاعردملا تعبات نيح يفو .«ءيش

 يف قدانخلا نم طوطخ ةثالث يف يليئارسإلا عافدلا شيج ةاشم قفدت .لامشلا

 امل ًاقيبطت كلذ ناك .برفلا يف ةيرصملا ةيعفدملا دييحتب نويلظملا ماقو .قرشلا
 ريغ ةديدع تاهاجتا نم ودعلا برض - «تآجافملل لصاوتم فشك» نوراش هامسأ

 هذه فصو ىلع رسألا يف عقو يرصم طباض قفاوو .ليللا يف دحاو نآب ةعقوتم

 .«اهسفن كفت رانلا نم ىعفأ دهاشي نمك» اهنأب تامجهلا

 نع ةجهبم ةيرابخإ ريراقت راهنلا ةليط نوعمسي اوناك .نويرصملا رمد دقل

 .تارباخملا زاهج يف رابكلا طابضلا دحأ تجهب نسح لاق .برعلا تاراصتتا

 نأ نظي هلك ملاعلا ناك .عايذملا نم برحلا نع عمسن انك» : فيطق مأ فلخ زكرمتملا

 رقم نع رداصلا abn يركسعلا رمألا يف cle .«بيبأ لت فراشم ىلع تحبصأ انتاوق

 يذلا ودعلا عم عقو دق ًايرب ًامادص نأ» رهظلا لبق ١١.45 ةعاسلا يف pale ةدايق

 موجهلا نكلو .ءانيس يف دودحلا ىلع ةيمامألا انتاعافد طوطخ قرتخي نأ .لواحي

 3.٠١ ةعاسلاو ٤,٠١ ةعاسلا يف ١٠و ١١. امه نايركسع نارمأ كلذ عبتو .«لشف

 وأ ترحد دق اهنأ امإ فيطق مأو اليتنوك مجاهت يتلا ةيليئارسإلا تاوقلا نأ ايعدا

 مأ ىلع ًارشابم ًايليئارسإ ًاموجه ًادبأ عقوتي مل يذلا ىجترم لارنجلا امأ .ترّمَد



 حجني مل .داضم موجه نشب نافهل ريبو ينبل لبج يف ةدوجوملا هتاوق رمأ دقف فيطق

 اوضرعتو قئاوعب اهل نييليئارسإلا قالغإ ببسب قرطلا ىلع ارصح df Legis يأ
 نم فيطق مأ يف نويرصملا ةداقلا سئي امدنعو .هيف ةمحر ال فينع يوج فصقل

 (EY) .مهسفنأ مه مهعقاوم فصقب مهتيعفدم اورمأ تازيزعت ةيأ لوصو

 رتبوكوليهلا تارئاط فصن تّلض ذإ .ةسلَس نييليئارسإلا رومأ رست مل .كلذ عمو

 ناديم ىلإ ًادبأ دتهت ملو اهقيرط (Danni Matt) تام يناد نييلظم لقنت يتلا

 فقوت امك .تانواهلا نارين ببسب طوبهلا نم نكمتت مل ىرخألا تارثاطلاو .ةكرعملا

 يذلا (Mordechai Zippori) يروبيز ياخدروم لينولوكلا ةدايقب لماك عردم ءاول

 نأ نيح يف :ةدحاو ماغلألل ةحساك ةبابدل هتجاح ببسب .ةهبجلا مجاهي ناك

 دق (Ruwafa) افاور دس دنع ةرخؤملا تاعافد قرتخا يذلا (Nir) رين لينولوكلا

 ىلع ظافحلا مت .كلذ عمو .هيقاس يف ةداح ةباصإ بيصأو ةبابد ةفيذقب بيصأ

 4١ ةراسخب نويليئارسإلا عاطتسا ذإ تارابتعالا ضعبب ةحجان تناكو .ًالامجإ ةطخلا

 .فيطق al ىلع موجهلا عقاوم ذاختاو ةيرصملا تاعافدلا قارتخا ًاحيرج ١٠٠و ًاليتق

dalyيف لعفلاب .ًالثامم ًاريصم ءانيس يف يرصملا يمامألا طخلا يف نم عيمج  

 ماهارفأ لينولوكلا ةدايقب نماثلا عردملا يليئارسإلا ءاوللا زكرمت ثيح بونجلا ىصقأ

 تاوقلا راظنأ فرصل ةعدخك ًايئدبم ais (Avraham Albert Mendler) )تربل(

 ءاليتسالاو ًاليتنوك يف ةنصحملا لقاعملا برضب ماق .يقيقحلا وزغلا قرط نع ةيرصملا
 تدبأ عالطتسا تاوف اهب تماق .يرصملا خيراتلا دعب اميف اهدلخ ةيلمع يفو .اهيلع

 ءاشاب دعس ىيحي همسا عالطتسالا طابض دحأ لاق .ًالساب ًالاتق تاوقلا هذه اهيف

 مل .ةيليئارسإلا تابابدلا نم ًاددع اوبرضو فوخ الب مهوهجاو» :ةيلمعلا كلت ًافصاو

 طايضلا مظعم لتفو رارضأب اهادحإ تبيصأ .ثالث ىوس ةيرصملا تابابدلا نم قبي
 اهتسره نأ دعب دونجلا ثثج تيأر ...ككفتت يهو ةبيتكلا دهاشأ تنك . دونجلاو

 نع أمامت ًازجاع تنكو .ضرألا ىلع نوقلم ىحرجلا تيأرو ...ةيليئارسإلا تابابدلا
 .ًاميق ًايجيتارتسإ ًاعقوم اوققح دق رلدنم لاجر ناك .ليللا لولحبو .«مهتدعاسم
 يف اومضني نأو .فيطق مأ ةدعاسم نم يلذاشلا ةوق اوعنمي نأ هلضفب اوعاطتسا

 (Nakhl). لخن يف ةمداقلا ىربكلا نوراش ةكرعم



 YW ناريزح وينوي 0 :لوألا مويلا

 تلصوو سنوي ناخو حفر ىلع اهءاليتسا (Tal) لت ةقرف تززع لامشلا يفو

 شيج تالجس تركذ امبسح .ًابعص ًالاتق ةنيدملا ريهطت بجوتسا .شيرعلا فراشم

 تافرشلاو لزانملا حطسأ ىلع نم رانلا نوقلطي نويرصملا ناك ذإ .«يليئارسإلا عافدلا

 عراوشلا اودسو .انتارزنجم فاصنأ ىلع ةيودي لبانق نوقلي اوناكو . ذفاونلاو

 تارايسلا اوقحسو .ةيوديلا لبانقلا ءاقلإ نوديعي انلاجر ناكو .ةنحاشلا تارايسلاب

 x «مهتابابدب ةنحاشلا

 يضوي لارنجلا ةدايقب - يبونجلا يليئارسإلا شيجلا قرف نم ةثلاثلا ةقرفلا ترم

(Yoffe)تاوقو لت تاوق نيب نم .ةجهوتملا ءاوضألا عم .ليلللا فصتنم يلاوح  

 زارط نم ةيعيلطلا تابابدلا تمدقتو .ينبل لبجو نافهل ريب ىلإ اهقيرط يف .نوراش
 ًالامش ةليجع وبأ ةاذاحمب (Elhanan Sela) اليس نانحلإ لينولوكلا ةدايقب نويروتنس

 وحن تفطعنا مث Lbs ضعب عم ةقيدص نارين تلدابت دقو .نوراش ناديم ةللختم

 Yissa) يمداش «اكسي» راحاسي لينولوكلا ةدايقب ٠٠١ ءاوللا عفدناو .يبرغلا بونجلا

(char Shadmi Yiskaنيديراه يداو يداوب يف ًالامش دعبأ ةفاسم  Wadi Hari-) 

(dinهسرد دقف .هزايتجا نكمي ال يداولا اذه نأ نودقتعي نييرصملا نأ عمو .ةيلمرلا  

 ضرعت مغرو .تابابدلل مئالم هنأ اودجوو ١407 ماعلا يف يليئارسإلا عافدلا شيج

 يف هتاوق تحلفأ دقف .ةيضرأ مافلأ تاراجفناو .يعفدم فصقل يمداش اليس تاوق

 فاقيإبو -شيرعلاو .ةليجع وبأو .ينبل لبج ىلإ- ةيسيئرلا قرطلا قرافم عيمج عطق

 .نوراش قيوطت نالواحي LIS نيعردم نييرصم نيءاول

 يف اهيدافت اولواح ةكرعم يف .لقأ .مدقتلا يف حاجنلا نم نيليئارسإلا ظح ناك

 كلذ ًاللعم ًاليم YO هلوط غلبي يذلا عاطقلا لوخد ةحارص عنم دق ناياد ناك .ةزغ

 اهسفن طروتو ينيطسلف ئجال 10١.٠٠١ ب اهسفن لقثت نأ ليئارسإل ةجاح ال هنأب

 تقوب «ءارمحلا ةءالملا» رمأ رادصإ مّن نأ دعب .كلذ عمو .ندملا لخاد عاروش لاتقب

 (Nirim) ميرين يتنطوتسم ىلع رانلا ةزغ يف ةينيطسلفلا عقاوملا تحتف ريصق

 ىلإ هتاميلعت ردصأو obla رماوأ نيبار زواجتف .نيترواجملا (Kisufim) ميقوسيكو



 (Yehuda فيشير ادوهي لينولوكلا ةدايقب رشع يداحلا ءاوللا وه ززعم للؤم ءاول

(Reshefةرمدم ةيعفدم نارين ةوقلا هذه تهجاو ام ناعرسو .عاطقلا لوخدب , 

 ظحالو .حفر نم ةعباسلا ةقرفلا اياقبو نيينيطسلفلا دونجلا نم ةلساب ةمواقمو

 تباثلا عافدلا يف لضفأ .هتعيبطب .يرصملا يدنجلا نأ» نييلظملا دئاق ناتيإ ليئافر

 ةبغر رثكأ اوناك سكعلا ىلعف .نوينيطسلفلا دونجلا امأ .كرحتملا عافدلا يف هنم

 .«تايحضت ميدقتب

Jنامريزيو نب لتق امك .ًالاتق برحلا كراعم فنعأ ضعب يف ًايليئارسإ نوعيس  
(Ben Oyserman)ةطحم نم  CBCرزتوش لوبو  (Paul Schutzer)فیال ةلجم نم  

(Life)ًايدنج رشع انثاو .برحلا نع ةصاخ ةعبط يف ةريخألا هروص ترهظ يذلا  

 يليئارسإلا عافدلا شيج ناك سمشلا بورغ عمو .ةيلودلا ئراوطلا تاوق نم نيرخآ

 .ةزغ ةنيدم ىلع ةلطملا ةيويحلا (Ali Muntar) راطنم يلع ةبضه ىلع ىلوتسا دق

 )££( .اهسفن ةنيدملا نم دصو مزه هنكلو

 مل ثيح ةيفرشلا ةهبجلا لوط ىلع ةسارش دادزت ةعفوتملا ريغ كراعملا ترمتساو

 تقحل يتلا رئاسخلا نكت ملو Laie لقأ نويليئارسإلا اههجاو يتلا ةمواقملا نكت

 يبرعلا قليفلا نما Y ةبيتكلا تدص .نينج لوحف .ةحادف Jai نييليئارسإلاب

 قارتخال -ةريبك ةوف يهو- (Bar Kokhva) افخوك راب لتر ماق ةرركتم تالواحم

 رجيملا ةبيتكلا دئاق بئان ردصأ .ايطابق قرط قرتفم نم ةبيرقلا نيقرب شارحأ

 ةفيذق رخآو لجر رخآ» ىتح شارحألاب كسمتلاب رماوأ ينولجع ديعس دمحم

 نايالع حالص رجيملا .ينولجع دئاق بتكو .ةيليئارسإ ةبابد 18 رمد هنأ ىعداو»

(Salah Alayyan)نوروعذملا نوبرطضملا نويليئارسإلا ناك» :ةكرعملا ًافصاو  

 وجلا حالس تاراغ نكلو «.روعذملا لمنلاك ةلعتشملا مهتابكرم لوح نوضكري

 نوتابلا مهتابابد نأ امك .نييندرألا ىلع ةرمدملا اهراثأ ثدحت تأدب يليئارسإلا

M-48نم ىتح برق نع ريمدتلل ةضرع اهنأ تبث ةيجراخ دوقو تانازخب ةزهجملا  

 ملو ينولجع ءاول نم ةبابد ١١ ترمد .اهنم مدقألا نامريش ةيليئارسإلا تابابدلا لبق
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 نم برتقت ًاراونأ ينولجع دهاش ليلقب قسغلا دعبو .لمعلل ةحلاص تابابد ىوس قبي
 تابابدلا تناك اهنأ عقاولاو ٠١ عردملا ءاوللا نم ةيتآ هل تازيزعت اهنظف بونجلا

 .اهعفادم ىدم نمض ودعلا حبصأ امدنع اهنارين تحتف يتلا ةيليئارسإلا

 ةعاجشب اولتاق نييندرألا» نأ ةكرعملل يمسر يليئارسإ خيرات فرتعا

 نكمتت نأ لبق عردلل ةداضملا مهتحلسأو مهتابابد ريمدت نم دب ال ناكو .ةيلعافو

 ىلإو ًاعافترا رثكأ ضرأ ىلإ مدقتلا نم sty (Peled) ةدايقب Ugdah ادغوأ ةقرف

algoميارفإ فصو .«ودعلا ةشم  (Ephraim Reiner) pis)ءاوللا دئاق  

 نم معدلا هيتأي نأ لبق مدقتلا عطتست مل هتاوق نأ فيك .الال عردملا يليئارسإلا

 اهروحم ىلع ترادو ةرئاط تءاج .«ودعلا دض ةيوجلا تابرضلاو ةيعفدملا نارين

 لغشم تلتقو هتحرجف يندرألا دئاقلا ةبابد ىلع ةرشابم تضقنا مث وجلا يف

 ًاموجه ..مجاهأ ينأب ةقرفلا تربخأ طقف اهدنع .تارباخملا طباضو يكلساللا

 ىقبت امل رماوأ ردصأ .حرجب ينولجع ةباصإ ىدلو .«ًادج ًاليمج .ًايكيسالك ًايليل

 VO ةاشملا ءاول اياقب عم مهسفنأ اودجو ثيح نينج ىلإ عجارتلاب تابابدلا نم

 )0£( .ًامامت نيرصاحم يدلاخ ةدايقب

 ةيبرغلا ةفضلا لامش يف يليئارسإلا عافدلا شيج هققح يذلا قارتخالا سكعنا

 نم برتقي (Ben Ari) يرأ نب ةدايقب رشاعلا ءاوللا ناك ثيح .سدقلا ةقطنم يف

 ةاشم تادحو نم لكش امك .مساحلا انيناح تيب- اسكإ تيب قرفمو (Bidu) وديب

 (Moshe Yotvat) تافتوي يشوم ةدايقب عبارلا ءاوللا وه رخآ ءاول ةددعتم ةفلتخم

 يبرغلا لخدملا دنع ةيندرألا ةطرشلا ةعلق عقوم نإ .نورطللا رمم حتفيل لسرأو

 دمص يذلا- ةيربعلاب (Shaar’ Hagai) ياغاهرعشو .ةيبرعلاب .داولا باب -رمملل

 طقسو نآلا ركذت ةمواقم دبي مل VAEA ماعلا يف ةيلاوتم ةيليئارسإ تامجه ةدعل

 (Imwas) ساومعو (Yalu) ولاي ىرق كلذكو .وينوي نم سماخلا ءاسم علطم يف

 .ةرواجملا liigs(Beit Nuba) تيبو



TAsةتس  aliبرحلا نم  

 نيتأيهملا ٣٥و YY ةقعاصلا يتبيتك نم نييرصم نييئادف 5955 ىرقلا هذه تناك

 تارباخملا نم ءالدأ ةدايقب تايرودلا تكرحت .ةيليئارسإلا تاراطملا ىلع موجهلل

 طباضلا دكأ امك .ءاسم ةعباسلا ةعاسلا ىف (Hatzor) روزحو ةلمرلا هاجتاب ةيندرألا

 نكي مل...ةيليئارسإلا تانطوتسملا ربع للستن انأدب» .يسرم معنملا دبع يلع يئادفلا

 .«فكلا مجحب ريوصت ةلاب تطقتلا ةدعاقلل ةروص ىوس انتمهم نع ةركف انيدل

 لعشأ يتلا ةرواجملا لوقحلا ىلإ اوؤجلف .يسرم لاجر فشتكا Le ناعرسو

 يئادف ٠٠١ نم ةفلؤملا ةيلصألا ةوقلا نم جني ملو .ذئدعب اهيف رانلا نويليئارسإلا

 .ندرألا ىلإ اويره ١6١ ىوس

 ىلإ ًاجهتبم (Haim Barlev) فيلراب ميياح ناكرألا ةئيه سيئر بئانل لاق

 .«نيتعاس نوضغ يف ةنيدملا ليراه ءاول تابابد لخدتس» :ءاسملا كلذ يف ةموكحلا

 ةيعفدملا تأدب V 0£ ةعاسلا åa .اهجوأ تغلب دق ةنيدملا بلف يف ةهجاوملا تناك

 تءاضأو (Madlebaun Gate). موبلدنم لباوب ةيندرألا عقاوملا رطمت تانواهلاو

 ىلع نوزكرمتملا نويليئارسإلا SLAM جرفنا .ةفشاك ءاوضأو .ةيئوض فئاذق ةقطنملا

 مل يتلا ةريغصلا مهتحلسأ نارينو نييندرألا فئاذق نم ةرم لوأل طخلا كلذ لوط

 يتلا ةداضملا تاءارجالا تناك روغاتوم ييلظمب قلعتي اميفو .مويلا لاوط عطقنت

 رواجملا يبرعلا حارج خيشلا يح ربع عافدنالل دادعإلا درجم يه اهذاختا يغبني

 نم ةكبش نم ةفلؤم موجهلا اذه اههجاو يتلا ةمواقملا تناكو .ربكملا لبجب لاصتالاو

 .ماغلأو ةكئاش كالسأو تانيصحت - تابقعلا

 :يوج ءاطغ ميدقت نكمي ثيح رجفلا ىتح موجهلا ليجأتب روغ عانقإ نيبار لواح

 لاتق يف يدجي ال ناريطلا نأب هضفر روغ للعو .روفلا ىلع ضفر ضرعلا نكل
 دتشا ام اذإ هنأ امك .مالظلا يف لاتقلا نولضفي نييلظملا نأ نيح يف .عراوشلا

 لجأ ىلإ سدقلا ةيلمع لجؤي امبر شيجلا نإف .ايروس عم بشن وأ .ءانيس يف لاتقلا

 ةيتسجول تابوعص نأ ديب .ليللا فصتنم يف كرحتي نأ لمأي روغ ناك .ىمسم ريغ

 .رجفلا نم ةقيقد نيعست لبق .ًاحابص ٠.٠١ ىتح ةورذلا ةعاس تأجرأ (ةيوبعت)
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 عفاديس يبرعلا قليفلا نأ فرعن اننأ» نم .دعب اميف بتك امك .ًاقثاو لينولوكلا لظ
 انقرتخا ام اذإف .ناث عافد طخ ًادبأ اونبي مل مهنأو ..ةتباث عقاوم نم سدقلا نع

 (EV) .«ًالهس انمدقت نوكيس (لوألا طخلا)

 ءاولو .نيطح ءاولو .لالط كلملا ءاول - سدقلا ةقطنم يف ةيندرألا ةيولألا تناك

 .كلذ عمو .ًاليلق الإ تالاصتا وأ قيسنت اهنيب سيل رمألا عقاو يف ةتباث -يلع مامإلا

 .لالط كلملا ءاول دئاق ىلإ دهع .رهظلا دعب ةيليئارسإلا تامجهلا تدتشا امدنع

 فيطل .ًاماع :؛رمعلا نم غلابلا اذه يلع ناك .ةنيدملا مكحب عازه يلع اطع لارنجلا

 تايلاديم ىلع ًازئاح epee نم ةرشع ةسماخلا ذنم ًايدنجو .ًاقيشر .قالخألا
 ةيلك جيرخ هفصوبو VALA ماعلا يف موبلدنم ةباوب برق لاتقلا يف ةعاجشلا

 ًادج ًاينطو ناك لب :ًالهاج .ًاهفات ًاطباض نكي مل .ارتلجنإ يف (Camberley) يلربمك
 أدبت نأ .15117ماعلا لبق .ىشخأ نكأ مل» :موي تاذ لاقو .برعلا نيفرطتملا هركي

 .«برحلا رصانلا دبع أدبي نأ ىشخأ تنك NAOT ماعلا ذنم نكلو .برحلا ليئارسإ

 يف ىقبي نأ ممص هنأ الإ .(رصات برح) يف ندرألا طروت ركنتسا هنأ نيح يفو

 .لقألا ىلع رانلا قالطإ فقو ىتح سدقلا

 يف (Abutor) روط وبأ نم دتمي طخ يف اهفوفص صرت نأ هتاوق يلع اطع رمأ

 ربكملا لبج ًارصاح ًالامش .لوفلا لتو حارج خيشلاو .ةميدقلا ةنيدملا ىتح بونجلا

 مواقم ١٠٠٠و .ييرعلا قليفلا نم يدنج 05٠٠١ هفرصت تحت ناك .هيعلض نيب

 .تابابد هيدل نكت مل نكلو .تارزتواهلاو تاشاشرلاو .تانواهلاب نيحلسم .ينيطسلف

 لاسرإلا زاهج لطعت مغر .لسرأ دقف dare هقوفي ودعلا نأ دقتعي ناك هنأ امبو
 اهيف هثحي .ةيبرغلا ةهيجلا دئاق .ملاس دمحأ دمحم لارنج رجيملا ىلإ ةلاسرب .هيدل

 .روفلا ىلع .ًادونجو تابابد لسري نأ

 .نيتسلا ءاوللا ناك .نيتسلا عردملا ءاوللا نم نوتاب ةبيتك ثعبو ملاس باجتسا

 .نيسح كلملا مع نبا هدوقي يبرعلا قليفلا يف ةبخنلا ةيولوألا نم .نيعبرألا ءاوللاك

 هرماوأ تناك .ةدحتملا تايالولا شيج ناكرأ ةيلك جيرخ ركاش نب ديز فيرشلا



 عضولا دايدزا ببسب نكلو .نورطللا رمم نع ةيليئارسإلا تاوقلا دص يه ةيلصألا

 .ةنيدملل ةيبرعلا يحاوضلا وحن مدقتلا ىلإ نآلا ءاوللا هجو اهسفن سدقلا يف ًاءوس

 تدعصو مالظلا حنج تحت ءطبب abbi تمدعت .كانه نم ربكملا لبج ةمجاهمو

 ءاج مهتازاوم يفو .احيرأ نع مدق V۰ عافترا ىلإ اليم نيرشع هلوط اقيرط

 نم ًايلبج أرمم نيدعاص ةبوعصب مهقيرط نوقشي .يلع مامإلا ءاول نم ةاشملا لاجر

 .مهتياغ ىلإ اولصي نأ لبقو .(8)153181) ةيوسيعلا ىلإ (Wadi Qelt) طلق يداو

 فصقلا ىلإ ةفاضإ .خيراوصلاب مهتفصقو .ًاعيمج ةيليئارسإلا تارئاطلا مهتفشتكا

 .مهرشع ديبأف .يعفدملا

 ىلع مهءاليتسا نويليئارسإلا زجنأ نأ دعب .هليللا كلت نم ةعساتلا ةعاسلا ىف

 ءامسلا نأ يلع Unc ىأر .يلامشلا طخلا ةمجاهمل نودعتسي اوناكو .ةيبونجلا سدقلا

 TES فاو از فيم رك نيس انه قزوعي فرد اوو | ليس قرف A ف

 نلو .موجه يأ ةهجاومل اتززع نيتللا نيتنيدملا .ليلخلاو هللا مار نم تاوق لاسرإل
 (EV) .تازيزعت ةيأ سدقلا ىقلتت

 ملف . ًاءوس يندرألا قزأملا مظاعت CES نع نوبقاري نويليئارسإلا ةداقلا ناك

 سدقلا لتحيس يليئارسإلا عافدلا شيج ناك اذإ ام مهل ةبسنلاب ةلأسملا دعت

 نم .ةموكحلا ءاضعأ نم ددع ناك .ًايسايس ميكح اهلالتحا له لب .ةيقرشلا

 سدقلا لالتحا ةيسايسلا ةمكحلا نم نأ نوري نولأ لاغيإو نغيب محانيم مهزربأ

 ةمجاهم ىلع قفاوي يك لوكشإ ىلع راهنلا لاوط مهطغض اوعباتو .ةيفرشلا

 ءارزولا سيئر ناك .«ةركف يه كلت» Jlag هنيبج ىلع هفكب لوكشإ برض .سدقلا

Logsةمالس ىلع هفوخو .ةيلاتقلا ليئارسإ ةردقمب ةقلطملا ةقثلا نيب ًاقزمم  

 لخدتلا ىلإ ةفاضإلاب .نويليئارسإلا هجاوي .نآلاو .لبقتسملا يف ليئارسإ

 يه نإ .ليئارسإل هتعطاقم رطخ ىتح لب .يحيسملا ملاعلا مول رطخ .يتايفوسلا

 .ةسدقملا اهنكامأو ةميدقلا ةنيدملا ىلع تلوتسا
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 بزحلا ءارزو مهزربأ نم نورخآ ءارزو هكراشي ناك ذإ .ًاديحو لوكشإ نكي مل
 .سرامت ةيزاوم طوغض كانه تناكو .ةيملاع لعف ةدر نم هفواخم .يموقلا ينيدلا

 ندرألا ىلإ تلسرأ يتلا ةيليئارسإلا تابلطلا نم مغرلا ىلع ذإ .ندرألا نم ءادتبا

 بلقو بيبأ لت فراشم فصق رمتسا دقف .رانلا قالطإ فقول ةيسامولبد تاونق ربع

 ELON ريزو بصنم هملست نيمي مسقيل تسينكلا ىلإ ناياد لصو .سدقلا ةنيدم

 لوصولا نم ءارزولا نم ددع نكمتي ملو .بيبأ لت ىلإ داعو ًاروجهم ىنبملا دجوف

 .ضرألا تحت أجلم يف اوعمتجيل نغيب بلط ىلع ءانب ءاسملا ىتح

 تاوقلا اهلخدتس له - ةميدقلا ةنيدملا ةلأسم ثحب يه عامتجالا نم نغيب ةياغ

 ةيركسعلا ةرورضلا ىلإ ةفاضإلابو .تلعف نإ ليئارسإ ةسايس يه امو ةيليئارسإلا

 ىلع رطيست تناك .ربكملا ليج نع عافدللو .فصقلا فقو ىلع نيسحلا رابجإل

 :هتوشن ًاركذتم رويل لينولوكلا بتك .ةدحوملا ةيدوهيلا ةمصاعلل ةيفلألا ةيؤرلا ءارزولا

 ةرسأل نبا يفصوبو .سدقلا هتدهش يرازو عامتجا مهأ عامتجالا كلذ ناك امبر»

 انطاومو .يدوهيلا بعشلل ًاليلس يفصوبو .لاقتعالا تاركسعم يف تديبأ ةقومرم

 (EA) .«ةقّلحملا يرعاشم حامج حبك عطتسأ مل .ليئارسإ ةلودل

 ةميخرلا فئازقلا تاوصأ قوف نوملكتي ءارزولا ذخأ امدنع .رعاشملا تشاج

 لتحن نأ بجي .يسايسلا انناحتما ةعاس هذه» :لوقلا نغيب أدبف .مهئارآ نع نيربعم

 فصقلا ىلع ًادرو .انتاراذنإل نيسحلا ةباجتسا مدع ىلع أدر ةميدقلا ةنيدملا

 نم أزجتي ال ًاءزج ةميدقلا ةنيدملا ةيؤر ديرن انلك» :ًاديؤم نولأ بّمعو .«يندرألا

 .«لقألا ىلع .ةسدقملا نكامألا ىلإ نويليئارسإلا لصي نأ وأ - ليئارسإ

 مجنت يتلا ةيسامولبدلا تابعشتلا نزن نأ انيلع» :رذحلاب حصن دقف لوكشإ امأ

 .ةميدقلا ةنيدملاو ةيبرغلا ةفضلا ىلع انيلوتسا ول ىتح .ةميدقلا ةنيدملا لالتحا نع

 .يموقلا ينيدلا بزحلا ريزو ديأف .ةياهنلا يف امهنع يلختلا ىلع ربجن فوسلف

 نم .انأو .ةنيدملا ليودتل dads سراميس هنأ ضرتفأ :ًانلعم اريباش يشوم ميياح
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 رثكأ ةدح فخي ةيجولويديألا طوطخلا لوح لادجلا ناك ..«ةركفلا ضراعأ نل .يتهج

 اريباشل ياباملا بزح نم نارأ ناملاز دييأت عم .ةيزيرغلا طوطخلا لوح لادجلا نم

 نأشب ًاقلق نابيإ ابأ ىدبأو .نغيبل ديؤملا .يراسيلا مابام بزح نم فوتنب ياخدرومو
 .ةينيدلا نكامألاب رارضأ ثادحإ لامتحا

 :يه .لوكشإ اهحرتقا ةيقيفوت ةغيص اولبقو .اوقفتي الأ ىلع ءارزولا Gal ًاريخأو
 تاريذحتلا دعبو .يندرألا فصقلا ببسب سدقلا يف أشن يذلا عضولا ىلإ رظنلاب»

 .«ةميدقلا ةنيدملا لالتحال ةصرف تناح دق نوكت امبرف .نيسحلا ىلإ تلسرأ يتلا

 .لاح ةيأ ىلع .ةيندرألا ةيعفدملا تاكسإ يهف ةيروفلا ةمهملا امأ

 .نيبار - هتالارنج عم تايلمعلا ةقرغ قامعأ يف .ةلأسملا هذه عراصي ناياد ناكو

 ضرتعي ملف .«نينج لالتحا نوديرت .نوديرت ام فرعأ» :مهل لاق .فيلرابو .نمزياوو

 ليئارسإ ليوخت يه ىلوألا ةوطخلا تناك .راصتخاب .ءاذكهو .ناياد ددرتي ملو .دحأ

 ىرخأ ةلاسر لاسرإ obla رمأ دقف سدقلاب قلعتي اميف امأ .ةيبرغلا ةفضلا لوخدل

 فصقب رارمتسالا ىلع هتاوق ترصأ ام اذإ نامع فصقب اهيف ددهي .نيسحلا ىلإ

 ىلإ هتامجهب عفدي نأ يليئارسإلا عافدلا شيجل نكمي .ءانثألا هذه يفو .ليئارسإ

 يراجلا ثحبلاب لوكشإ هربخأ امدنعو .اهرصاحي نأو .اهبونجو ةميدقلا ةنيدملا لامش

 ريزو نكلو ءانيديأب ةميدقلا ةنيدملا نوكتس ًادغ» :ًالئاق هباجأ .ءارزولا سلجم يف
 (19) .ءانيس لالتحا متي ىتح رثكأ لمعلا كلذ ريخأت ىلع ًاممصم ناك عافدلا

 فصقلا ناك دقف .ةيندرألاو ةيرصملا نيتهبجلا نيب ةيرهوج ةلص كانه تلظ

 ةبرضلا در يف ركبملا اهحاجن اهنكم يتلا رصم ىلع ليثارسإ موجه ىلع ًادر يندرألا
 مل امهالك نيسحلاو رصان نأ ةعقاو يف نمكت ىرخأ ةلص ًاضيأ كانهو .ندرألا ىلإ

 نوشخي اوناك رصان طابضف .امهشويج اهيلإ تلآ يتلا ةيرزملا ةلاحلاب ناملعي انوكي

 .ةلدأ ةيأ هيدل نكي مل ناديملاب لاصتالا ىلإ رقتفي نيسحلا نأ نيح يف .رمألاب هريونت

 يبرعلا دهجلا دامع دعي يذلا يرصملا وجلا حالس نأ قدصي امهنم يأ نكي ملو
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 ىلع مدقتت تناك ةيليئارسإلا تابابدلا نأ وأ .طقف تاعاس يف ديبأ دق يبرحلا

 - ةيرصملا ةياعدلا لئاسو ترمتساو .نيدماج نويروسلا لظ نيح يف نيتهبجلا

 .ةيليئارسإلا تاوقلا نأ نيح يف .ةيئاشتسا تاراصتناب رخافتت -ةفاحصلاو ةعاذإلا

 دق ةرئاط ۳١ نأو .سدقلاو نينج نع تدصو ترحد دق .ةيندرألا تاغالبلا بسح

 تلح يتلا ةثراكلا ىلع ةلدألا مامأ دومصلا لهجلا اذه عطتسي مل .(080) تطقسأ

 .مويلا ةياهن بارتقا عم رثاكتتو مظاعتت تذخأ يتلاو .برعلاب

 رقم لخد ذإ .رهظلا دعب ةعبارلا ةعاسلا يف رصانلا دبعل رهظت ةقيقحلا تأدب

 .نيناجم ىفشم هنأك Ly pag ًاجره هجاوف مويلا كلذ ةرم لوأل ايلعلا ةدايقلا

 ديدشلا بارطضالا لاح نم لوحتو تاردخم ًايطاعتم وأ ًارومخم امإ pole ناك
 هتاوق كرحي نأ ًالوأ ىجترم أرمآ فتاهلا ىلع خرصي ناك . ديدشلا باثتكالا ةلاح ىلإ

 طخو ينبل لبج ىلإ عجارتلاب هرمأو هيأر ريغ مث .فيطق مأ ىلإ شيرعلا يف ةدوجوملا

 تسيلو .ةيكيرمألا تارئاطلا نأ نلعأو دومحم يقدص عم ثدحتو .يناثلا عافدلا

 -كرابم ينسح- هيرايط دحأ نأو .رصم دض موجهلا تذفن يتلا يه .ةيليئارسإلا

 ةراقسلا نم ءاوس .ىرخأ تاملاكم لايقتسا pale ضفرو .ةيكيرمأ تاثافن ىأر دق

 .تامولعم ىلع لوصحلا ىلإ نوقوتي اوناك نيذلا ةيجراخلا ةرازو نم وأ ةيتايفوسلا

 لزعو هبتكم ىلإ ًاريرس رضحأ دق ناك ذإ .ناردب سمشب لاصتالا اوعيطتسي ملو
 .هيف هسفن

flayميهاربإ نسحو . نسح لماك هليمز عم عوطت يذلا يدادغبلا فيطللا دبع  

 اوروصت» :ًارخاس .ةدايقلا رقم يف مهتامدخ ميدقتل نيقباسلا رارحألا طابضلا نم

 «.ناياد دن وه اذه نأو .اننمأ نع ىلعألا لوؤسملا وه اذه نأ

 .ًايلمع كسامتم ريغو .ىساوي ال هدجو هنكل .هريشم عم ثدحتلا رصان لواح

 .اهيف لادج ال ةحضاو تناك هتجيتن نأ ديب .ًالوهجم يقيقحلا امهثيدح عوضوم لظو

 يف دوجوملا رشع عبارلا ءاوللا دئاق نسحم حالص لارنجلا ىلإ رماوأ تردص
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 رارق ذختا امك .يوج ءاطغ نود ولو ىتح .رجفلا دنع ًاداضم ًاموجه نشيل شيرعلا

 نم ةريبك دادعأ لاسرإ اهيلإ بلطلاو يرصملا ناريطلا ريمدتب رئازجلا مالعإب

 ةياكحب كسمتلا ىلع رماعو رصان قفتا .مؤاشتلا ةمق يفو .ًاريخأو .غيملا اهتارئاط

 تقحل يتلا ةناهإلا ةأطو فيفختل كلذو .برحلا يف رشابملا يكيرمأ-ولكنألا طروتلا

 يف بلاغ ريفسلا ىلإ تاميلعت تلسرأف .لخدتلا ىلع تايفوسلا ثحلو رصمب

 ةجتنملا نادلبلا تباجتساو .ؤطاوتلا اذهب همالعإو نغيسوكب ًاروف عامتجالل وكسوم
 طفنلا تانحش فقوب رصانلا دبع ءادن ىلإ .تيوكلاو قارعلا اهتعيلط يفو .طفنلل

 برعلا ملع رهظلا دعب 1.0١ ةعاسلا يفو .ايناطيربو ةدحتملا تايالولا ىلإ

 ةدحتملا تايالولا نأو .ودعلا يه ةدحتملا تايالولا نأ» «ةرهاقلا توص» ىلإ نوعمتسملا

 ةودع يه .برعلا اهيأ .ةدحتملا تايالولا .ليئارسإ ءارو فقت يتلا ةيداعملا ةوقلا يه

 )01( .«ليئارسإ ةيفصت نم مكعنمتو .ءامدلا ةقرهم .ةايحلا ةلتاق .بوعشلا لك

 يف .طسوألا قرشلا يف تامولعملا رشنل ةيديلقتلا ةليسولا .تاعاشإلا تأدبو

 تناك .يرصم جردم ىلع اهلبانق ةيليئارسإ ةرئاط لوأ ءاقلإ نم ةعاس ١7 دعبف .راشتنالا

 ىعدتسا .ةيدوعسلا ةيبرعلاو قارعلاو ةيروسو نانبل عراوش يف اهجئاتن سمهت نسلألا

 ةعاسلا يف هناكرأ ةئيه بويأ ميهاربإ لارنجلا ةيندرألا ةيركسعلا تارباخملا سيئر

 La paa دق يرصملا ناريطلا نم ٠“ نأ ليلق لبق تملع» :مهل لاقو ءاسم ةعباسلا

 لظ يذلا ةليلقلا ةقطنملا بوعش نيب نم ديحولا بعشلا نأ رومألا بئارغ نم

 قعزت راذنإلا تارافص تناك ذإ .يليئارسإلا بعشلا وه .ةكرعملا تايرجمب ًالهاج

 نأ نوملعي مهلك نويليئارسإلا ناكو .جارفنالاب ةراشإ ةيأ اهولتي الو .راهنلا لاوط

 تناك ىرخألا ةييرعلا شويجلا نأو .بقنلا لخاد ىلإ فحزت تناك ةيرصملا تابابدلا

 ةيومدلا ةلمحلا» ًافصاو ةينطولا ةعاذإلا يف لوكشإ ثدحتو .كلذك وزغلل أيهتت

 ةمدقملا نيب قرفلا» نأ نم مهايإ ًارذحم .نونطاوملا هؤالمز اهل ضرعتي يتلا «ةيساقلا

 نمأ اللا نم مغرلا ىلعو .«دحاو ةهبج طخ ليئارسإ لكف ..لوزي فوس ةرخؤملاو

 ىلع ناياد رصأ دقف .نييليئارسإلا فوفص يف تاملكلا هذه هتثدحأ يذلا ريطخلا

 .يليئارسإلا وجلا حالس تازاجنإ لوح قبطملا تمصلاب ةفاحصلا ظفتحت نأ
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 !slid قالطإل فقو ضرف لجأ نم لمتحملا ىملاعلا طغضلا ريخأت هتياغ تناكو

 (OY) .ةنكمم ةدم لوطأ يتايفوسلا لخدتلا ريخأتو

 .تادجتسملا رخآب Lede ةدحتملا تايالولا ليئرسإ طيحت نأ نم اذه عنمي مل

 ههجاوي يذلا ديدهتلا ىلع زكرو ربرابو نوسريف كام ىلإ ًازاجيإ تيمأ ريئم ىطعأ

 بيبأ لت تذخأ مث .طسوألا قرشلا يف برغلل ةيلاوملا ىوقلا عيمج ذاقنإ لجأ نم

 عافدلا شيج اهققح يتلا تاحاجنلا نع ةماع حورشب .لوأب Voi .نطنشاو طيحت

 ٠١+ ريمدت أبن نمضتي ريرقت عم An pall ةفضلاو سدقلاو ءانيس يف يليئارسإلا

 رخآ لوح تامولعملا هذه تناكو .ةيليئارسإ ةرئاط ١9 ةراسخو ةيبرع ةرئاط

 حتتفاو .سيئرلا ىلإ هرودب اهلسري يذلا وتسور تلوو ةعجارمل عضخت تادجتسملا

 ةيامر نع طئارخلاب اعوفشم ريرقتلا مكيلإ» ةرابعب سيئرلا ىلإ هتركذم وتسور

 (07) .«لوألا مويلا يف ةيمورلا ةكيدلا





at 

 (وينوي) ناريزح ١ يناثلا مويلا :برحلا

 ةيبرع تاعجارتو ةيليئارسإ تامدقت

 ملسلا يفو برحلا يف اكيرمأ

 ًالتاقم .ةئيبلا ةيامح ةيعمج ريدم (Avraham Yoffe) يفوي ماهارفأ ناك

 هلعجي هغامد يف ىذأب ًاباصمو .ًاماع EY رمعلا نم غلب هنأ مغر ءانيس يف ًاسرمتم

 هبش نم يقرشلا ئطاشلا ىلإ ةاشملا نم ًالتر 1501 ماعلا يف داق دقف .ًامئاد ًاحنرتم

 ةدايقلل ًاسيئر هفصوب دعب اميف عضوو .خيشلا مرش ىلع ءاليتسالل ءانيس ةريزج

 ىلع دقتعي ناك يتلا ءارحصلا يداوب ربع تابابدلا كيرحتل ئراوط ططخ .ةيبونجلا

 لارنجلا هاعدتسا عيباسأ ةعضبب برحلا لبقو .ليحتسم اهزايتجا نأ .عساو قاطن

 ةلماجم ةرايزب موقي هنأ ًاناظ ةيندم بايثب ركسعملا ىلإ يفوي لصوف .شيفاغ
 نيءاول عم نادغوأ ةقرف ةدايق ملستو لارنج ريداغيرب يزب داع هنكلو .بسحف

 بونج نم ءانيس قارتخا هتمهم تناكو .ةبابد ٠٠١ امهنم لك يف اهل نيعبات طايتحا

 .ةيداعم تازيزعت لوصو عنمو .نيتهبجلا ًاقاش .نوراش تاوق لامشو (Tal) لت تاوق

Ligيف .يناثلا يرصملا عافدلا طخ ةمجاهمب .قرشلا وحن هعافدنا ءانثأ .موقي مث  

 .لتاقي لاز ام لوألا مهطخ نأ نيح

 .ةليجع pi قرط قرفم ىلع ءاليتسالا وهو يلوألا هفده يفوي زجنأ دقل

 (Yissachar Shadmi) يمداش eLa ىورو :ليللا فصتنم لبق .شيرعلاو ءنانهل ريبو

 نيءاول نأب تامولعم انيقلت» :دعب اميف .نويروتنس ةبابد VE دوقي ناك يذلا



 ال» JLB مدقتملا يبقارم نأو .تابابدلا راونأ اوؤفطأو .نامدقتم نييرصم نيعردم

 .تابكرم عبس اهانقلطأ ةقشر Jol ترمدف .ًايئاوشع قلطأ :هل تلقف .اهتيؤر عيطتسأ

 ةرشع ةيداحلا ةعاسلا نم تماد ةريرم ةكرعم تأدبو .نابثكلا يف نويرصملا رشتناف

 ام ةيليئارسإلا تارئاطلا تلمكأو» :يلاتلا مويلا حابص ةرشاعلا ةعاسلا ىتح ءاسم

 ماطحب ةوسكم ءارحصلا تناك ىتح راهنلا فصتنم لح نإ امو .يمداش هأدب

 نويليئارسإلا داعأ يذلا ينبل لبج هاجتاب ًاقرش نويرصملا بره .ةلعتشملا تابابدلا

 .هلالتحال مهتاوق عيمجت

 وهو .سمألاب زجني مل ام زاجنإ نم نوراشو لت .رصم طسو وحن عافدنالا نكم

 ةدوجوملا تايماحلاو .سنوي ناخو (Jiradi Defile) يداريج بعش ىلع ءاليتسالا

 نويروتنسلا نوراش تابابد عافدنا ىدلو .ةسرش كراعم ىحر ترادو .فيطق ai يف

 يرصملا لقعملا .فيطق مأ ىلع يسيئرلا موجهلاب تماق .ةليجع وبأ ربع ةمجاهم

 يف تثدحأو ةمدقتملا تابابدلا ترمد ةفيثك ةيضرأ مافلأل تضرعتف .يسيئرلا

 ريهطتب ًاريخأ .يليئارسإلا عافدلا شيج وسدنهم حجن امدنعو .ةقيمع ًارفح ضرألا
pollديدش لاتقب ةيليئارسإلاو ةيرصملا تابابدلا تكبتشا .ًاحابص ٤.٠٠ ةعاسلا يف  

 قرتحت ةيليئارسإ ةبابد ١٤٠و ةيرصم ةبابد ٠١ تكرت .تادراي ةرشع دعب ىلع نم

 ريهطت ast (Koti Adam) يتوك ةاشم زجنأ .ءانثألا هذه يفو .بنج ىلإ ًابنج

 لباقم ًاحيرج ١٤و .ًاليتق ١4 ةيليئارسإلا رئاسخلا تناكو .فوفصلا ةيثالث قدانخلا

 .ريسأ ١٠٠و .يرصم ليتق ۰

 ءاليتسالل دادعتسالاو فيطق مأ طيحم ريهطتب حابصلا ةرتف نوراش لاجر ىضق

 تابابد تحجن .ءانثألا هذه يفو .يقرشلا بونجلا يف dep Bl (Qysayma) ىلع

 رصانعب لاصتالل .ةيناث يداريج رمم قارتخا نم .لامشلا يف .نينوغ لينولوكلا

 لب .جرف يأ نيعوطتم اوناك نيذلا ءالؤه رظتني مل spall هبناج ىلع ةمدقتم

 نؤملا يقلت دعب اومدقتيلو .مهعم دحوتيل نينوغ عفدنا .شيرعلا فراشم ىلإ اومدقت

 كلذ عمو ۷.٠١ ةعاسلا يف هلتحا يذلا شيرعلا راطم ىلإ .يوج طاقسإ قيرط نع



 rr وينوي :يناثلا مويلا

 :ةكرعملا ًافصاو .لئاصفلا ىدحإ دئاق .ديليب يسوي لاق .ةديعب ةكرعملا ةياهن تلاز ام

 قيرط ىلإ لوصولل اهعطق نيدصاق ًاحابص ۸.٠١ ةعاسلا يف ةنيدملا انلخد»

 ىفشم ىلإ ةنيدملا تبلقنا ةأجفو .ةروجهم .ًامامت ةثداه شيرعلا تناك .لحاسلا

 .ةيوازو قافز لك نم .بوصو بدح JS نم انيلع صاصرلا تاقشر تلاهناف .نيناجم

 .«تيبو ةذفان لك نم

 ةثالث ىلإ هتوق مسُف .شيرعلا ريهطت ةيفيك تادحو ةدعل نينوغ حرش ءانثأو

 تينارغ ليئارسي لينولوكلا ةدايقب ةيعفدملاو نيسدنهملاو تابابدلا نم لتر .تاهاجتا

(Yisrael Granit)هاجتاب طسوتملا ئطاش لوط ىلع همدقت يف رمتسا  JAيف  

 .ينبل لبجو نانهلريب وحن ًابونج هسفن نينوغ ةدايقب ةيناث ةوق تلوحت نيح

Leiيف لاتقلا ناك .ةزغ لالتحاب اورمأ دقف ٠١ ءاوللا ويلظمو نانيإ لينولوكلا  

 .ىشخي ناياد ناك امك ًاسرش (Muntar) راطنملا ةبضه ىلإ سنوي ناخ نم ةقطنملا

 ناياد عقوت نكلو .ةيبونجلا ةهبجلا يف اهتدبكت يتلا اهرئاسخ فصن ليئارسإ فلكو

 راهنلا فصتنا نإ امف :ًاحيحص ناك ءانيس نع اهلزع ىدل ةعرسب طقستس ةزغ نأب

 اوعرشو ةنيدملا يف ةيرصملا ةدايقلا رقم ىلع اولوتسا دق نويليئارسإلا ناك ىتح

 )١( .ريهطت تايلمعب

 تكد ذإ .ًارمدم ًاحساك ةيمامألا ةيرصملا طوطخلا ىلع يليئارسإلا موجهلا ناك

 Spas امامك نورشعلا ةقرتلاو ةقياسلا ةقرفلا aly :تلّوعو ةيئاثلا ةفرفلا

 I- بردلا مهل ءيضت قيرطلا لوط ىلع ةقرتحملا اهلكايه تناك- تابكرملا فالآ
 مل عنصلا ةيتايقوسلا تاكرحملا نأل :ةيكيناكيم لاطعأ ببسب ةفقوتملا تايلآلا تائمو

 ١6٠١ لقألا ىلع لتقو .عقاولا ضرأ ىلع نيبت امك .ءارحصلا فورظل ةبسانم نكت

 رجفلا ليبق لصوف فيطق مأ نم بوجحم لداع .عالطتسالا طباض بره .يدنج

 نكي مل ذإ .نارينلا اهمهتلت Lis ةرّمدم اهدجيل (Bir Hassana) اناسح ريب ىلإ

 ناك» .منهج ىلإ ةلحرب هبشأ تناك .ةحلسألل ةريخذلا الو تابكرملل ًارفاوتم دوقولا



 ةيرصملا ةيعفدملا تحتف امدنع ينبل لبج ىلع نم بقاري تجهب نسح عالطتسالا طباض

 انيلإ دونجلا دحأ لصو ةعاس دعبو «برغلا نم هوحن نيمدقتملا دونجلا فالآ ىلع اهنارين
 .«ةليجع gal نم نيعجارتملا نييرصملا دونجلا انعفادم ترمد .يرصم هنأ انل نيبتو

 ةقحالتم ةيوج تابرضب ةيداعملا ةيعفدملا فصق نم نوكهنملا نويرصملا قحول دقل
 ةدعاق يف نمألا طابض دحأ (Azzam Shirahi) يحاريش elje ركذيو .مويلا لاوط

 عم يلاتلا مويلا يف ملكت pole ريشملا نأ فيك ةيوجلا (Bir Gafgafa) ةفاجفج ريب

 ةديدج تارئاط لسرت فوس هنأل ةعرسب تاجردمل | حالصإ هيلإ بلطي ةدعاقلا دئاق

 ةداضملا ةيعفدملا تلظ .رمتسا فصقلا نكلو جردملا حالصإ لواحن ًاعيمج انلزنف

 نم ديدعلا لتق .ىودج نود اهتاناطبس تباذ ىتح عاطقنا الب فصقت ناريطلل

 ملو .ةديدج تارئاط لصت مل .ذئذنمو .هطابضو يوجلا عافدلا دونجو نيرايطلا
 نأ تعاطتسا يتلا ةليلقلا ةيرصملا ةثافنلا تارئاطلا امأ» دحأ نييليئارسإلا ضرتعي

 كلذ نينوغ ىلإ ةلسرملا نيومتلا تانحاش اتفصق نيتللا يوخوسلا يترئاط لثم علقت

 (؟) .«ةيليئارسإلا بارسألا لبق نم موجهل تضرعت ام ناعرس .حابصلا

 .ةميزهلا ىلع أيصع لاز ام ءانيس يف يرصملا شيجلا ناك رامدلا اذه لك مغربو

 .ةثلاثلا ناتقرفلاف- ةيمهأ تاذو .ةميلس رصان تاوق فصن نم رثكأ تيقب ذإ

 clin كانه لاز امو . رانلا قالطإ ىلع ةرداق تلاز ام -يلذاشلا ةوقو .ةسداسلاو

 غيم ةرئاط ٤۸ تناكو .ةديدج تارئاط نيمأت لاح يف ناريطلل نيزهاج نيرايطلا

 سنوتو برغملا نم نيعوطتم تاوق ىلإ ةفاضإلاب رصم ىلإ اهقيرط يف ةيرئازج
 عيمج يف اهعم نيفطاعتملا نم رصم ىلع بصنت دييأتلا تارابع تلاهناو .نادوسلاو
 ais (Ho Chi Manh) يشت وه يعويشلا يمانتيفلا ميعزلا قربأ دقف .ملاعلا ءاحنأ

 crab pall املا لامعا نم lie نوطخاتش Life القاق رنصانلا sue ىلإ ًايصخش

 .«ةركنملا ةميزهلا مهريصم نإ .نييناطيربلاو نييكيرمألا نييلايربمإلا نمو نييعجرلا
 دض يبرعلا لاضنلا ةلادعب ةلماك ةقثو .ًاديكأ ًامعد» يمسر يتايفوس نايب نلعأو

 دق ةرهاقلا ويدار ىلإ عمتسي يذلا يرصملا بعشلا ناكو .«ةينويهصلاو ةيلايربمإلا

 نآلا وهو .سنوي ناخو اليتنوك ىلع ءادعألا تامجه» حسك دق مهشيج نأ ملع

 (Y) .«ودعلا يضارأ قرتخي



 40 وينوي 7 :يناثلا مويلا

 دونجلا ةيبلافل ًافالخف امامت .ليئارسإ فورظ عم فورظلا هذه ضقانتت

 لاتق يف لغشنا دق هتارئاطو يليئارسإلا وزفلا ةوق نم ربكألا ءزجلا ناك .نييرصملا

 ةيحان نمو .مهدوقو Jag مهتريخذ تصقنو ءاوكهنأ دقل :ةعاس VE نم رثكأل لصاوتم

 امأ .عارصلا اذه يف امهدايح اتنلعأ دق ايناطيربو ةدحتملا تايالولا تناك ةيسايس

 نسحت نم مغرلا ىلعو .ليئارسإ ىلإ حالسلا نم ديزم لاسرإ ترظح دقف اسنرف

 رابخأ ةرشن يف أريخأ يليئارسإلا روهمجلا نيبار ملعأ نأ دعب ليئارسإ يف تايونعملا

 كلذ نإف .أربو أوج يليئارسإلا عافدلا شيج تاحاجنب ًاحابص دحاولا ةعاسلا

 رمألا اذه لثمل ًادادعتساو .رانلا قالطإ فقو ملاعلا ضرف صرف نم داز دق فارتعالا

 ولو .ةدحتملا ممألا رارق مارتحا الإ ليئارسإ مامأ سيل ob نيبار فرتعا .ئراطلا

 .خيشلا مرش يف ًاصوصخ .ىرغصلا فادهأل ا قيقحت متي نأ ىلإ هكاهتنا ىرج

 عضن نأ لبق اهتياهن نم برتقت برحلا دجنس» :ًاحضوم .هدونجل ناياد لاق
 ًاحابص ۷٤٠١ ةعاسلا يف ةرداصلا نيبار ىلإ opal gf تناكو .«اهبابسأ ىلع انيديأ

 نكلو .برغلا ىلإ مدقتو .شيرعلا روحم رهطو .ةزغ لالتحا ممتأ» :ةقيقدو ةرصتخم

 بونجلا هاجتاب موجهب مايقلل ةدعلا دعأو لايمأ ةعبرأ ةفاسم ةانقلا نع ًاديعب قبا

 لوط ىلع اليتنوك نم قابس يف (Mendler) رلدنم لتر لاسرإ يف ركف دقل

 وجلا نم كرتشم موجه ia نأ ىلع ًاريخأ رقتسا هنكلو .رمحألا رحبلا لحاس
 .وينوي نم سداسلاب قلعتي اميف امأ .وينوي ۷ .ةيلاتلا ةليللا نم دعبأ سيل .رحبلاو
 ويلا نيك دا[ نينكرلا Ul al ةا ا ا رده Nagel gael غوا

scale sat his Sta jet ga als2( ( 

 OF كلذ - عضولا مييقت يف نييليئارسإلا نويرصملا كراشي مل ردقلا ةيرخس نمو

 وعدت نأ نم ًالدبف .ةقيقحلا يف وه امم رثكأ عضولا نم نيسئاي LIS رماعو رصان

uaeىلإ  ayتلك ليئارتنإ ىلع يلوانلا طقتضتا زيكرتو :رانلا قالطإل قروض  



varةتس  abiبرحلا نم  

 اهتاوق دشحت نأ نم ًالدبو .بقنلا يف ةمدقتملا اهتاوقل تاراصتنا يعدت ةرهاقلا

 يف سكاعم موجهب مايقلاو راهنلا يف اهعقاوم خيسرت ىلع لمعتو ةريبكلا» ةيقبتملا

 ةيرصملا تادايقلا نإف til دق يليئارسإلا عافدلا شيج فيس نوكي امدنع ليللا

 .(يفيك) مظنم ريغ لماش عجارتب اهتاوق ترمأ

 ةديدع تاونسل نييرصملا قشتس .عجارتلاب رمألا ردصأ يذلا وه نم ةلأسم نإ

 .تاداسلا رونأو لكيه نينسح مهنيب نمو .رصانلا دبع نع نوعفادملاف .ةمداق

 ًارخأتم الإ كلذب ملعي مل سيئرلا نأو .هدحو رماع نم تناك ةردابملا نأ ىلع نورصي
 يذلا وه هنأب اوفرتعا دقف pale نع نوعفادملا امأ .رمألا كلذ ءاغلإ لواح دقو

 قفاوو ًالماك Lele اهب طيحأ دق رصانلا دبع نأب نودكؤي مهنكلو .تاميلعتلا ىطعأ

 حابص نم 0.00 ةعاسلا ىلإ دوعي رمألا خيرات نأ ىلع قفاو نيفرطلا الكو .اهيلع

 نم ةيكلس ال ةلاسر نم ةخسن يزوف لارنجلا ىقلت امدنع وينوي نم سداسلا موي

poleباحسنالل ؤيهتلل خيشلا مرش يف ةدوجوملا ةيماحلا هجوت  byeرهظلا ليبقو  
 ةعاسلا يف نكلو .يناثلا عافدلا طخ ىلإ عجارتلا ىلإ وعدي ريشملا أدب .ليلقب

 عضول ةقيقد نيرشع هاطعأو .يزوف ناكرألا سيئر ىعدتسا رهظلا دعب ةسماخلا

 ديب .هسفن ءاقلت نم فرصتي ناك رماع نأ ًاعنتقم يزوف ناك .ماع باحسنال ططخ

 (0) .رمألا ىلع قفاو ًايصخش رصانلا دبع نأ دعب اميف ادهش ناردبو pale نأ

 اهاقلت يتلا ةيسفنلا ةبرضلا نم مغرلا ىلعف .نيتلاحلا يف .قحس دقف .يزوف امأ

 ناكمإلاب نأو قيبطتلل ةحلاص تلاز ام «حتافلا» ALS نأ دقتعي يزوف ناك .شيجلا

 ىلإ .لوألا يرصملا عافدلا طخ نم لوألا مويلا حارجب ةنخثملا ةيليئارسإلا تاوقلا رج

 اذه نم هدحو يزوف نكي مل .اهقحسو ادامتلا ريبو ينبل لبج يف يناثلا عافدلا طخ

 كلذ ةحيبص ةعيلط يفو .ًايلمع ناكرألا ةئيه ءاضعأ لك كلذ ىلع هقفاو لب يأرلا

 «؟انتاوف لاح فيك» :فجترم توصب هلأسي .ىجترم ىلإ رماع فته امدنع مويلا

 ةيولأ ةعبرأ طقف تناك ةراسخلا نأب رماعل ًانئمطمو .ًالئافتم ءانيس ةهبج دئاق هباجأ

 نأ دكؤملا نم ناكو .فيطق مأب ةظفتحم ةثالث ةيولأ تلاز امو .ءاول ٠١ لصأ نم
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 ٠۹٥١ ماعلا يف لصح امك وأ ةيتايفوس تاوق امإ - ةيفاضإ تاوق روفلا ىلع لخدتت

 اننإف يلامشلا روحملا متززع ام اذإ .يديس :ًالئاق درلا عباتو .ةدحتم ممأ تاوق

 مل .ةانقلا نيمأتل ةيبنجألا تاوقلا يتأت نأ ىلإ دومصلاو انعقاومب ظافتحالا عيطتسن

 .عجارتلا يف ركفي ناك ًارماع نأ يف ًادبأ كش هرواسي

 سيئر عم كارتشالاب عضوف .يزوف فشتكا امك .عجارتلا هدصق ناك .كلذ عمو

 التمو (Giddi) يدجلا يرمم ىلإ يجيردت عجارتل ةطخ ةدوسم «يضاقلا» تايلمعلا

(Mitla)ةثالث باحسنالا قرغتسي نأ ضورفملا نم ناك» .ةانقلا نع زكرملا عافدللو  

 ةليللا يقو .قئاضملا يف ةعبارلا ةقرفلا ىقبت نأ يغبني ناكو» .ىجترم لاق امك «مايأ

 ةسداسلا ةقرفلا بحسنت ةثلاثلا ةليللا يفو .ةسداسلا ةقرفلا اهلحم لحت ةيلاتلا

 فورظلا لظ يف .ةيلمع تناك ةيجيتارتسالا نأ ادب» طايتحا ءاول اهلحم لحيو

 .«ىهتنا !! بحسنت نأ كترمأ» :ًالئاق هيف حاصو .ًاروف اهضفر ًارماع نكلو .ةمئاقلا

 عيمج نأ دكأت :ءانيس يف هعابتأل فتهف .ةبوتكم ةطخ راظتنا ىلإ ةجاحب دعي مل

 هتاميلعت ردصأو» .راظتنالابو ةزهاج ١١.٠١ ةعاسلا لولحب تناك ةيقبتملا تارئاطلا

 ةقرفلل يوج ءاطغ ميدقت يه ةدحاو ةمهم ىوس كمامأ سيل» :دومحم يقدص ىلإ

 ةليسو ةيأب ءالجلاب نيرخآلا هعابتأ حصنو «ةانقلا برغ ىلإ لصت ىتح ةعبارلا

 .رشع ةثلاثلا ةاشملا ةقرف دئاق .رصان نامثع لارنج رجيملاف .نوعيطتسي ام عرسأبو

 .هتعتمأ مزحو .ةدايقلا رقم يف ًالجعتسم ًاعامتجا هيدل ob هطابض ربخأ .ًالثم

 دقف طابضلا ةيقب امأ .ةرهاقلا يف يهاقملا ىلع ددرتي دعب اميف دهوشو .فرصناو

 ةدايف رقم نيبو مهنيب ةرشابملا طوطخلا تناك دقف .ةعاشإلا قيرط نع رمألاب اوملع

 .رماع نع ةحضاو تاميلعتب برحلا لبق تعطق دق يزوف

 عافدلا طخ طوقسو ةيرصملا ةيوجلا ةوقلا رايهناب هرارق .دعب اميف .رماع للع

 .«هرسأو هلمكأب شيجلا ريمدت عنمل ةديحولا ةليسولا وه باحسنالا ناك» :ًالئاق .لوألا

 ًاعبرأ هدشحو هعيمجت قرغتسا Jila شيج ةروص يف ًامامت رهظت رمألا جئاتن نكلو



TAAةتس  phiبرحلا نم  

 اناعد» :ًاركذتسم .ةعبارلا ةقرفلا يف تالاصتا طباض سيمخ دمحأ دمحم لوقي

 ذإ .ًامامت انل Galia رمألا كلذ ناك .بحسنن نأ انيلع نأب انربخأو ةبيتكلا دئاق

 بلطف» ؟مههجاوأ فيك - موجهلا نشل نودعتسي مهو .ةيلاع يدونج تايونعم تناك

 نم يقثاس رظن .رجفلا غوزب ىدلو .ًائيش مهربخي نأ نود اليل اوكرحتي نأ هلاجر نم
 خرصي ذخأو «!!انعجارت !!انعجارت» :ًانجهتسم حاصف .ةانقلا ىأرف ةرايسلا ةذفان

 فالآ تحبصأ ذإ . Las لقأ تناكف ىرخألا تادحولا امأ .«ًافوخو ةشهد يكبيو

 قرطلا ىلع نيدشتحملا نييرصملا نم ديدعلاو لاجرلا نم فالآلا تارشعو تابكرملا

 يوجلا ءاطغلا نأل :ءاوجألا بوجت يتلا ةيليئارسإلا ةثافنلا تارئاطلل ةلهس ةسيرف

 (A) .أدبأ ققحتي مل pale هب رمأ يذلا

 ىلإ pale ميكحلا دبعو رصانلا دبع نيب ةزغلملاو ةدقعملا ةقالعلا تمجرُت ًاريخأو

 لامشو ةزغو وجلا حالس ةراسخب .كش الب .امهفرش خطل دقف .ناديملا يف ىضوف

 .رئاسخلا نم دحيل ينهذلا روضحلا وأ ةبغرلا نيلجرلا نم يأ ىدل نكي ملو .ءانيس

 بعصأ نم دعي يذلا .مظنم عجارت ذيفنتل ةمزاللا ةراهملا امهنم يأ ىدل نكي ملو

 .هجولا ءامل ةذقنملا 1501 ماعلا ةروطسأ نأ نادقتعي اناك امير .ةيركسعلا تاروانملا

 زيحتلا اهاعدتسا ةيكيتكت ةروانم ىلإ لوحي نأ نكمي عجارتلا نأو .رركتتس
 ةيماردلا يتايفوسلا حالسلا ةسكن نأ لمأ امهدواري ناك امبرو .لماشلا يلايربمإلا

 نمو رمألا ردصأ اذامل» :لاؤسلا حبصأ .كلذ عمو .لخدتلا ىلع يسورلا ربجتس

 .ضكري يرصملا شيجلا ناك .شاقت عضوم «؟رماع مأ رصان :هردصأ

 ةدايقلا يف ينوي يلي يذلا (Avraham Bren) نيرب ماهارفأ لينولوكلا Jos دقل

 كلذ نامهل ريب نم دهاش امدنع نيتقباسلا ءانيس يتلمح يف كنحملا براحملاو

 :برحلا دعي تامولعملا نوصلختسي نيذلا عافدلا شيج يمقحمل لاق دقف .بورهلا

 .ىصحي ال يذلا .مخضلا شيجلا اذه ىرت ةأجف مث .ةقرتحم تابكرمب رمت كنإ»

 ودعلا كلذ ىرت نأ .ًاحرفم ًاروعش نكي مل .رظنلا دم ىلع ةعساو ةحاسم قوف رشتني
 عباتي ناك يذلا ناياد نكي ملو .«تابابدلا نم ةبيتك درجم كنأ كردت مث قالمعلا



 vaa وينوي" :يناثلا مويلا

 دق ليئارسإ نأ مغرف» .ةشهدو ةريح لقأب تايلمعلا ةفرغ نم برحلا راسم

 يف ةيرصملا ةعردملا تادحولا نأو .فصقت مل رصم ندم نإف .وجلا ىلع ترطيس
 (Y) .يوج معد نود ىتح لاتقلا ىلع ةرداق تناك ةهبجلا

 كلذ همدق يذلا ناكرألا ةئيه سيئر ىلإ هريرقت يف فيراب تارباخملا سيئر لاق

 شيجلا نإ :انورايط لوقي» :ءانيس يف ثدح يذلا يلاكيدارلا لوحتلا ًافشاك .ءاسملا

 ًايئزج تقلغأ يتلا قرطلا ىلع ةلئاه دادعأب عجارتي .ةئيس ةلاح يف يرصملا

 شيجلا ريمدتب رارمتسالا ةرورض ىلع فيلراب ميباح دكأو .«ةيوجلا انتابرضب

 .؟كلذ لصح فيكف .هل انكاردإ نم هبوره يف عرسأ ناك ودعلا شيج نكلو .يرصملا

 لعفيس اذام لوح برحلا لبق طيطخت كانه نكي مل»:ينوي لارنجلا لاق
 دحأ نكي ملف .ًادبأ ثحبي مل هنإ ىتح .ينبل لبج - شيرعلا روحم دعب شيجلا

 مل .ةعرسلا هذهب راهنيس يرصملا شيجلا ن أ وأ رثكأ زجنن نأ انناكمإب نأ قدصي

 ..ةيحارج ةيلمعب ركفن انك -ةعطقتم روصب مايأ ةعبرأ لتاقنس Wi قدصي دحأ نكي
 يكياش اهحرط دقف .فادهأ ةيأ ىلإو .ىدم يأ ىلإو .شيجلا دوقنس نيأ :ةلئسأ امأ

 .نوراش - ةثالثلا هادغوأ ةداق عمج امدنع قسغلا دنع (Shaike Gavish) شيفاغ

 .ينبل لبج يف - يفوي .لتو

 يعافدلا مهطخ زيزعت نم نييرصملا عنم ىلع موقت شيفاغ ةيجيتارتسا تناك
 مهتميزهو ةوسقب مهبرض ديري ناك .شيرعلا ىلع لمتحم سكاعم موجه نشو يناثلا
 نأ لت تاوق ىلع ناك .كلذل ًاقفوو .تابابد نم مهيدل ىقبت ام أمطحم تارمملا ىلإ

 ةئلاتلا ةيرصملا ةقرفلا مجاهتو .ينبل لبج نم برغلا ىلإ نييرصملا عقاوم ىلع نميهت

 برضي نأ دعب .يفوي موقيو .ةفاجفج ريب يف ةعبارلا ةقرفلاو .ادامتلا ريب قرش

 نيلتر ىلإ هتوق مسقي .ةثلاثلا ةقرفلا اياقبو (Bir Hasana) اناسح ريب ربع ًابونج

 بونجلا ىصقأ يفو .التم رمم ىلإ رخآلا هجوتيو .يدجلا رمم ىلإ امهدحأ هجوتي
 يرصملا شيجلا ةيقب عفد لبق (Nakhl) لخن دنع يلذاشلا رقهقت عنمب نوراش موقي



Zoeبرحلا نم مايأ ةتس  

 ةعباتمب !LOY هذه يف (Granit) تينارغ لينولوكلا لتر موقيو .يفويو لت نئامك ىلإ

 ىلإ هقيرط يف (Romani) 512( ربع طسوتملا رحبلا لحاس لوط ىلع مدقتلا

 .تقولا كلذ يف لقألا ىلع .اهتاذ ةانقلا لالتحا نود نكلو (Qantara). ةرطنقلا

 انل حضوت ىتح رماوألا شيفاغ انيلإ ردصأ نإ ام» :يفوي لاق .ةيسايس بابسأل
 لصحت امير ةعقوتملا ريغ تافاطعنالا ضعب نأ عمو .برحلا نم ىقبت ام راسم

 ةيلمع يف انك - كلذ نم أوسأ وأ .انرظتنت نأ ةعبارلا ةقرفلا ىلع ناك هنإف -

 (A) .«ًالعف ةكرعملا تمسح دقل .ةقحالم

 لوحت ذإ .يركسعلا لاضنلا نأشب لقألا ىلع .اوقفتا دق نييرصملا ةداقلا نأ ودبي

 ًاصوصخو .ةيسايسلا ةياعدلا ىلإ عفادملاو تابابدلا نع .عجارتلا ءدب عم رصم مامتها

 ناك .لقألا ىلع .انهو .ليئارسإ حلاصل لخدتلاب ايناطيربو ةدحتملا تايالولا al gl ىلإ

 فياديجوب يتايفوسلا ريفسلاب لصتا امهالكف .ًالماك رماعو رصان نيب قيسنتلا

 يف pale لشف ىدلو .رشابم يتايفوس معد نيمأتل ةليسوك ؤطاوتلا ءاعدا نيمدختسم

 داحتالا مهتا .رصم ىلع تامجهب ايناطيربو ةدحتملا تايالولا مايق ىلع ليلدلا ميدقت

 ًاريبخ تسل انأ» :فياديجوب هباجأف .ةئيس ةحلسأب رصم دوز هنأب يتايفوسلا
 ًاقوفت تتبثأ دق نييمانتيفلا ىلإ اهانيطعأ يتلا ةحلسألا نأ فرعأ ينكلو .ةحلسألاب

 .ةطاسبب ىلمأ ذإ .لادجلل ًاريثك لاجملا حسفي ملف رصان امأ .«ةيكيرمألا ةحلسألا ىلع

 يف ةيكيرمألا دعاوقلاو سداسلا لوطسألا نأب هربخي نغيسوك ىلإ ةرشابم ةلاسر

 مل ام ًاميظع أرصن دوهيلا ينجيس نآلاو .طاشنب نييليئارسإلا دعاست تناك ةقطنملا

 (A) .تارئاطلا ىلإ ةسام ةجاحب يه يتلا رصم ىلإ ًالثامم انوع وكسوم مدقت

 ملاعلا ءاحنأ عيمج تلصو ىتح مويلا رورم عم جلثلا ةركك ةروطسألا هذه تمظاعت

 ال ةلصاوتم تاجومب قلطنت ةيناطيربلا تافذاقلا نأ» :قشمد ويدار نلعأ .يبرعلا

 اريبناك تافذاف نأو .تادعملاب مهديوزتو نييليئارسإلا ةدعاسمل صربق نم اهل ةياهن

(Canberra)نأ نامع ويدار ىعداو .«ةمدقتملا انعقاوم فصقب موقت  GWتالماح  

 ةيبرح ًانفس نأ ريراقتلا تركذو .ليئارسإ لحاس ةلابق لمعت ةيكيرمأ تارئاط



  a gullوينوي :يناثلا ٤

 رداصم تلاقو .ةانقلا لخدم قلغتو .افيح ءانيم يفو .ديعس روب ةلايق تدهوش ةيكيرمأ

 نأو CIA لا نم رصمل طئارخب نيدوزم ةيكيرمأ تارئاط نودوقي نييليئارسإ نأ ىرخأ

 يف اوعقو نويليئارسإ نورايط فرتعاو .ةيليئارسإ ءامسأب نوريطي نييكيرمأ نيرايط

 يتئمو فلأب رصم تمجاه يتلا ليئارسإل نكمي ال .ةدحتملا تايالولا عم نواعتلاب رسألا

 قاطن ىلع عزو نايب يفو .رودي شاقنلا ناك اذكه - اهدحو براحت نأ ةرئاط )٠٠٠١(
 .«ةيلايربمإلا حلاصملا عيمج ريمدت ىلإ ةيبرعلا ريهامجلا رصانلا دبع اعد .عساو

 تارافسلا مجاهت ريهامجلا تناك .نايبلا اذه ةعاذإ نم تاعاس نوضغ يفو

 .بلحو .ةرصبلاو دادغب يف .طسوألا قرشلا ءاحنأ عيمج يف ةيكيرمألا تايلصنقلاو

 رصح .يزاغنبو سنوت لثم ةسناجتملا ندملا يف ىتح .رئازجلاو .ةيردنكسإلاو
 عيمج تقلغأ .أوسأ وه امل اودعتساو مهتارقم يف مهسفنأ نويكيرمألا نويسامولبدلا

 نحش ةيدوعسلا ةيبرعلاو نيرحبلاو .تيوكلا ترظحو .ايبيلو قارعلا يف تآشنملا
 ودعلا يه نآلا اكيرمأ» :رئازجلا ويدار لاق .ايناطيربو ةدحتملا تايالولا ىلإ طفنلا

 نويكيرمألا حنم .«يبرعلا نطولا يف يكيرمألا دوجولا ءاهنإ بجيو .برعلل )١( مقر

 مهتعتمأ اومزحيل قئاقد .اهيف ةليوط ةدم ذنم نيميقملا نم مهنم ريثك ناكو .رصم يف

 نوسبموت ساموت بتك .ءاطبإ نود اولحر مث .قدانبلا تاهوقب اوشتف مث .اولحريو
(Thomas Thompson)فيال ةفيحص لسارم  (Life)نيدعبملا نيب نم ناك يذلا . 

 تدهاش» (Auschwitz) زتيوشوأ ىلإ مهقيرط يف مهو سانلا رعش اذكه :لوقي

 قربأف .هبتكم جراخ ًابضاغ ًاروهمج ةرهاقلا يف (Rishard Nolte) تلون دراشتير

 ةرهاظملا اوؤيهو فحصلا اودعأ -.ًاعيمج» ةملك رركو- ًاعيمج قرتحن اننإ :ًالئاق

 ةرازو ىلإ يتلون يعدتسا رتوتلا اذه ةورذ يف .كلذ عمو «ىنبملا لوخد ةلواحمل

 رمآتلا قئاقحب كانه Lele طاحيل .ةسارحلا تحت اهيلإ لصوأو .ةيرصملا ةيجراخلا

 .ليئارسإ عم يكيرمأ - ولكنألا

 امدنع نكلو .ناودعلا دض مكنإ نولوقت» :فنعب Lin ls ضاير دومحم هل لاق
 .يدتعملا وه نم نوفرعت ال مكنإ :نولوقت . ًاًئيش نولعفت ال رصم دض ليئارسإ يدتعت

 ًاريفس نونامث لقألا ىلع وأ نوعست ةرهاقلا يف انهو .مات حوضوب فورعم يدتعملا نإ

 .«ةقيقحلا هذه نوفرعي



t۲برحلا نم مايأ ةتس  

 رصم عيطتست يذلا يلودلا فطاعتلا ىلع ديكأتلا وه ديحولا ريفسلا باوج ناكو

 فصي ملاعلا لعجي نأ نكمي يذلا رمألا .رانلا قالطإ فقو رارق تلبق ام اذإ هينج

 :أططخم ناك امك نطنشاو ىلإ نيدلا ييحم يتأي نأ نكميو .ةيدتعم اهنأب ليئارسإ
 عابطنا يأ ثادحإ يف حجنت مل هتاملك نكلو .قئاضملا ةلأسمل لح داجيإ نكمي اهدنع

 ناكل ةيدتعملا يه رصم تناك ول» :هسفن جازملاب همالك عبات يذلا ةيجراخلا ريزو ىدل

 (V) .«اهئطاوش ىلع نآلا سداسلا لوطسألا

 عطق ضراع دقف .يليئارسإلا موجهلا يف دي اكيرمأل نأب ضاير ةعانق مغرو

 ام تاضوافم اهلضفب ريدت نأ رصمل نكمي يتلا تاقالعلا كلت .نطنشاو عم تاقالعلا

 ةئيه ىعدتسا ذإ .ةركفلا هذه ىلع قفاوي مل رصانلا دبع نأ ديب .برحلا دعب

 هعبت .ةدحتملا تايالولا عم تاقالعلا عيمج عطق نلعأو نطنشاو نم ةيرصملا ةرافسلا

 رئازجلاو نادوسلاو ايروس :يه .ةيبرع لود تس نطنشاو عم تاقالعلا عطق يف

 ىلإ طفنلا ريدصت طفنلل ةجتنم ةيبرع لود رشع ترظح امك .نميلاو ايناتيرومو

 ةرداغمب (Smythe) ثيمس ريفسلا رذنأ قشمد يفو . ايناطيربو ةدحتملا تايالولا

 بتكو .نيحلا كلذ ىتح هلزنم يف هتماقإ تددحو .ةعاس نيعبرأو نامث لالخ دالبلا

 .«ةرهاقلا ىلإ ةيكزينلا يتمهم تهتنا اذكهو» :يتلوف

 يف أيركسع لشف ثيح .رصانلا دبع حجن .لقألا ىلع .ةيسايسلا ةيحانلا نم
 نأ املاط Laal رصنلا كلذ لظ كلذ عمو .هتماعز لوح يبرعلا ملاعلا دشح

 ًاقباس مهتا يذلا نيسحلا نإ .هوذح ذحت مل .ندرألا يه .ةدحاو ةيبرع ةلود

 كلملا .لطبلا ينطولا اناخأ :رصانلا دبع دنع حبصأ دق .ةيرامعتسا ةادأ هنأب

 - ASII ؤطاوتلا ةمهت يف نيسح كلملا جاردإ نإ )١١( «عاجشلا ريغصلا

 برغلا ءافلح نيب Lopas .ةقطنملا يف ةيوق تافعاضم ىلإ يدؤي امبر يكيرمأ

 نيسحلا نكلو .نيسحلا نواعت ىلإ ةجاحب رصانلا دبع ناك كلذل ؛برعلا نم

 .ةصاخلا همومه هل تناك



 t۳ وينوي :يناثلا مويلا

 :ثثجلا ظفح ناكم

 ءامسلا .راهنلاك ةئيضم CALS. Ledge ةليللا كلت تناك :هتاركذم يف نيسحلا بتك

 نم ةرمهنملا ةرمتسملا لبانقلا تاراجفناو خيراوصلا ءاوضأب ناجهوتت ضرألاو

 يف هتدايق رقم نيب مالظلا حنج تحت ودغيو حوري كلملا ناكو» .ةيليثارسإلا تارئاطلا

 . دارطضاب ىواهتت ةهبجلا تناكو .ةهبجلا يف ةنمآ تلاز ام يتلا هعقاومو نامع

 ةيقبتملا ثالثلا ينولجع تابابدو .يدلاخ لينولوكلا ةاشم ناك ثيح .نينج يف

 لامشلا نم مدقتت تناك ًاريبك ًاقوفت امهيلع ةقوفتم ةيليئارسإ تاوق نودصي هيدل

 نيتبيتك نم ةفلؤم ًاحابص ةعبارلا ةعاسلا يف ةعقوتم ريغ ةدجن تلصو .بونجلاو
 للستلا يف تحلفأ ىتلا ةعبارلا ةعردملا ةبيتكلا هذه تززع .نيعبرألا عردملا ءاوللا نم

 هبارع نع نيليئارسإلا ةيناثلا ةبيتكلا تدص نيح ىف .نويليئارسإلا اهظحلي نأ نود

(Arabe)تابابد تحتف «هللا ليبس يف اولتاق» تاحيص عامس ىدلو .ًاقرش  

 ةللؤم ةبيتك لاتقلا ىلإ تمضنا امك .اهعفادم نارين (al-Ghazi) يزاغلا ريداغيربلا

 SUSU تذخأف ١١7. زارط نم ةعردم دارفأ تالقانب هللا دبع ريمألا اهزهج

 ىسوم ركذتيو .لوحتي دملا أدبو .ىرخألا ولت ةدحاولا ًابهل رجفنت ةيليئارسإلا

 بيرق ىدم ىلع انحبصأ ىتح ودعلا انكرت» :ًالئاق .يليئارسإلا ءاوللا دئاق .افخوكراب

 ةيجيتارتسا نم لوحتلا يف ركفي يزاغلا ناك «دانعو ةعاجشب انلتاقي عفدنا مث هنم

 نيعبرألا ءاوللا تابابد نم ىقبت ام كسامت لضفب .موجهلا ةيجيتارتسا ىلإ عافدلا

 .دودحلا ربع نييليئارسإلا رحدل نوتاب زارط نم

 تاثافنلا تعرشف .ءامسلل نيفوشكم نويندرألا حبصأو .سمشلا تقرشأ مث

 .نيتلصاوتم نيتعاس ةدمل «يزاغلا» لاجر ىلع اهممح بصت ةيليئارسإلا ةيعفدملاو

 ىوس قبي مل .ىغولا ةحاس يف مهنم ريثكلا كرت ۲٠١ تحرجو لاجر ةرشع تلتقف

 تذخأ .ةحفصم دونج ةلقان ةرشع تسو -دوقو نود اهنم ناتنثا- تابابد عبس

 تقش ءانثألا هذه يفو .سلبان هاجتاب Lyin مث نمو .سابوط ىلإ ًاقرش ءطيب اهقيرط



alia, tetبرحلا نم  

 تناك .نينج ةنيدم بلق ىلإ اهقيرط .نونفأ ةاشم عم .ةعردملا فاخوكراب تاوق

 .هسفن فاخوكراب حرج ثيح ةطرشلا ةعلق لوح ًاصوصخ .ةدينعو ةسرش ةمواقملا

 ىلإ حاتفملا يه يتلا ةنيدملا ىلع ةيفيظولا ةرطيسلا ءاعدا نويليئارسإلا عطتسي ملو

 (١؟) .رهظلا تقو ناح نأ دعب الإ .ةيبرغلا ةفضلا لامش

 ةعقاولا لالتلا يف .ًاضيأ سدقلا حرسم ىلع ةكرعملا نورسخي نويندرألا ناكو

 وديب جراخ ةيوق ةمواقم هجاو دق ليراه لتر نأ نم مغرلا ىلعو .ةنيدملا يبرغ

(Bidu)نأو -يبرعلا قليفلا دونج نم نورشعو نايليئارسإ لتق-  Wyدقف دق رخآ  
 تابابد سمخ تعاطتسا .رخصلا ديمالج ببسب ةرزنجملا فصنلا هتايلآ مظعم

 .ًاحابص 7,00 ةعاسلا يف (Nabi Samwil) ليئومص يبنلا ىلإ لوصولا نامريش

 تماد ةكرعم دعب ترمد يتلا ةيندرألا نوتاب تابابد نم ليصف مهراظتناب كانه ناكو

 ىلإ ةحوتفم نآلا قيرطلا تحبصأ .ةلعتشم ةيجراخلا اهدوقو تانازخو ةقيقد 6

 ماعلا قيرطلا نع رتم ٠٠١ دعب ىلع ةعقاولا ةيقرشلا سدقلا ةيحاض .انيناح تيب

 .نآلا ًايلمع ًانمآ ربكملا ليج حبصأ (YY) سدقلاو هللا مار نيب

 ءاوللا نأب ًاعنتقم ناك ذإ .كلذ قيدصت .لاح ةيأ ىلع .سيكران لارنجلا عطتسي مل

 نودوجوم دونج عمس دقف - ةيدوهيلا سدقلل ًاكيشو ًاديدهت لكشي لاز ام نيتسلا

 مل .ةيفاضإ ةيوج تابرضب مايقلا اوبلاطو - برتقت يهو تابايدلا ربكملا لبج ىلع

 نييليئارسإلا نيرايطلا نأ ىوعدب ةيادبلا يف بلطلا ىلع (Bar-lev) فيلراب قفاوي
 سيكران نكل .ةعاس نيرشعو عبرأ نم لقأ يف تامهم سمخب اوماق نأ دعب نوقهرم

 ريغ وأ نوكهنم - يوج معد نود عيضتس سدقلا نإ :لاق ذإ .بلط هل دری ال

 عافدلا شيج لزنأ نأ دعب ىتح .«تاعردملا كلت اورمدي نأو دب ال .نيكهنم

 ىطسولا ةدايقلا سيئر لظ .ركاش نب ريداغيربلا تابابد يف رامدلا يليئارسإلا

 .ربكملا لبج ريصمب رماغي نأ ةيقبتملا تابابدلا ددع نم هدكأت مدعل .ضفرف .ًاككشتم

 .ططخم وه امك .نييلظملا دي ىلع ةيماحلا ذاقنإ نكمي ذإ



 وينوي 7 :يناثلا مويلا

 نم دقع نم ةفلؤم سدقلا يف تانيصحت ىوقأ نم ددع .دهجلا كلذ قيعي ناك امم

 ىلوألا ةيملاعلا برحلا ذنم ةفورعملا .حلسملا تنمسإلا قئاوعو ءماغلألاو .لقاعملاو .قدانخلا

 (Ammunition ةريخذلا ةلت مساب ءةيبرحلا هتادعم يبنللا لارنجلا اهيف نزخ امدنع

(Hillفصنلاو ربكملا لبجل رشابم ديدهتك ةيماحلا هذه ىلإ نورظني نويليئارسإلا ناك .  

 يأ دض لوألا عافدلا طخ لثمت نييندرألا رظن يف تناك نيح يف .ةنيدملا نم يبرغلا

 كلذ يفرط ىلع نويندرألاو نويليئارسإلا دونجلا ناكو .قرشلا ىلع يليئارسإ موجه

 ةروصب ةيلاع مهتايونعم تلظ كلذ عمو .تاعاس ةدعل رمتسم فصقل نوضرعتي طخلا

 ويلظم كرحت امدنع ةنحاط ةكرعمل أيهم دهشملا ناك .تادادمإلا مهنع عطقنت ملو ةئفاكتم

 .ًاحابص ١.70 ةعاسلا يف مهعقاوم ىلإ ءودهب روغانوم

 ضرألا قارتخاب ىلوألا ةوقلا موقت .ىوق ثالث ىلإ اومسقني نأ روغ لاجر ىلع

 نيب ةدحتملا ممألل ةعباتلا شيتفتلا ةطقنو .موبلدنم ةباوب برق حالسلا ةعوزنملا

 ةلتل ةيبونجلا فراشملا سرحت يتلا ةطرشلا ةيميداكأ ةمجاهمو .ةنيدملا يعاطق

 ةرمعتسملاو حارج خيشلا ربع قرشلا وحن هجوتلاب ةيناثلا ةوقلا موقتو .ةريخذلا

 نيح يف (Rockefeller) رلفكور فحتم ىلإ لوصولا لجأ نم نيترواجملا ةيناملألا

 اتسغوأ ىفشم ىلإ ًادوعص (Wadi Joz) زوجلا يداو عابتاب ةثلاثلا ةوقلا موقت

 ربكملا لبج ىلإ قيرطلا فصتنم يف ةبضهلا ىلع (Augusta Victoria) ايروتكيف

 نل .اهحلاصل ةكرعملا هذه ءاهتناب اهنأ ليئارسإ دواري لمألا ناكو .نوتيزلا لبجو

 ةنيدملا لوخد اهلهؤي عضو يف حبصتس لب يندرأ ديدهت يأ نم بسحف ررحتت

 نكيلف .شيرعلاك تسيل سدقلا» :موجهلا ءدب لبق نييلظملل سيكران لاق .ةميدقلا

 fA )١4( لا ةئيطخ نع ريفكتلا يف نآلا لمأ انيدل

 تابابدلاو ةيعفدملا نارينب .ةيناث سدقلا ءامس تئيضأ ٠١.kalao ۲ ةعاسلا يف

 ىلع ةيوق ABLES راونأ تعضوو .ودعلا طخ فاعضال .ةرملا هذه ةيليئارسإلا تانواهلاو

 تمعأو نييندرألا تفشكف -ةيبرغلا سدقلا يف ةطقن ىلعأ- لامعلا داحتا ىنبم رهظ

 يفوي يسوي فسوي رجيملا ةدايقب 11 ةبيتكلا تفحز :نلعأ اذكه .ًاأيلمع مهراصبأ



 برحلا نم abi ةتس ٤

(Yosef Yossi Yoffe)تاراغ يف كنحملا لتاقملاو .ةيندملا ةايحلا يف عرازملا  

 ةكئاشلا كالسألا نم لوألا طخلا ىلإ .نيرشعلا نرقلا تاينيسمخ يف ماقتنالا

 مل .طوطخ ةعبرأ هدعبو .رخآ طخ فصلا كلذ فلخ ناكو .هربع اهقيرط تقشو

 ضرأ يف نومجاهملا رصح .يليئارسإلا عافدلا شيج طئارخ يف اهنم يأ رهظي
 لاق .غزابلا رمقلا ءوض تحت ةفلتخم تاهج نم ةعطاقتم نارين نيب حالسلا ةعوزنم

 انقيرط انققش» :ًاركذتم يلظملا تارباخملا طباض (Arik Akhmon) نومخأ كيرأ

 بعصأ تلاز امو .ةرمز رثإ ةرمزو cli رثإ جايسو .لقح رثإ ماغلأ لقح ربع

 ٠١ نم رثكأ حرجو نييليئارسإ ةعبس لتق «ةريخذلا ةلت انمامأف .دعب أدبت مل كراعملا

 لاجر نأب ةراشإ .رجفلا عولط نم فئاخلا روغ قلتي ملو .كالسألا رخآ عطق لبق

 .«كلبقأ» :روغ باجأف ۲,٠١ ةعاسلا يف الإ ةطرشلا ةيميداكأ اوقرتخا دق يفوي

 دهع يف ديشأ يذلا ةطرشلا ةيميداكأ ىنبم نأ نودقتعي نويليئارسإلا ناك

 يلع اطعل ةيسيئرلا ةدايقلا ىوؤي .ةدحتملا ممألا ىلإ ملس مث يناطيربلا بادتنالا

.(Ata Ali)عافدلا ناك كلذل  aieىوس ةقطنملا يف نكي مل هنأ عقاولاو . ًاديدش  

 .هتيالص ناميلس ةدايقب ةيناثلا نيسحلا ةبيتكو .ًالجر ٠١١ نم فلؤم دحاو ليصف

 ءاول نم اتريعتسا نامريش نيتبابد نارين نم ةيطغتب نويليئارسإلا نوسدنهملا عاطتسا

 نيتعاسلا نوضغ يف ترمد يتلا ةمجاهملا تادحولل أرمم اورهطي نأ .سدقلا

 نولتاقي نويندرألا لاز ام .تاشاشرلا راكوأ نم ًاركوو ًالقعم TE يلاوح نيتيلاتلا

 Ja نأ دعبو .هتيالص عقوم نع طقف ٠١ Lie دعب ىلع ةيليئارسإلا ةلمحلا نوفقويو
 ًارداق لاز نم ًافكناف .وه هعقاوم فصقب هتيعفدم نتباكلا رمأ LY حرجو ًايدنج ١

 .ةرواجملا ةريخذلا ةلت ىلإ هلاجر نم

 ذإ نييليئارسالل نمثلا ةظهاب تناك ةطرشلا ةيميداكأ ىلع ءاليتسالا ةكرعم نأ نيبت

 مدقتو .تازيزهت تلصو كلذ عمو .لاتقلا نم ديزمل مئالم دحاو ليصف ىوس قبي مل

 .طسولاو قرشلاو برغلا :ثالث تاهج نم اهومجاهو ةريخذلا ةلت ىلإ نويلظملا



 (وينوي) ناريزح -Y (وينوي) ناريزح ۵
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 برحلا نم abi ةتس ۸

 (Kranshur) روشنارک روصنم رجيملا ىلإ ريرقتب ناماه ناحرف (رفن) !Grind ثعب

 ىلإ ةقطنملا قارتخا يف ودعلا حجن .يديس.» :هيف لوقي .ةريخذلا AG تاعافد نع لوؤسملا

 ام هنإ :ةرمزلا دئاق لوقي .ةاشم اتيرسو تابابد لتر كانه .ةطرشلا ةيميداكأ نم راسيلا

 .«ةيعفدملا نم ًامعد بلطي هنكل . عقاوملا ضعب ىلع رطيسي لاز

 لصت مل امك .نيمداقلا نييليئارسإلا فاقيإ يف دجي مل يعفدملا فصقلا نأ ديب

 نوطبحي نوعفادملا لازام .طقف دحاو يندرأ حرجو .ةطرشلا ةيمداكأ نم تازيزعت

 .«ربكأ هللا» تاحيصبو .تشاشرلا نم تايلصبو .ةيودي لبانق ءاقلإب موجهلا

 NENG رم تانا داو ترد als نأ ةا رش الا Bua تاک

 ةيندرألا عقاوملا فصقل امهعفادم تمس ضفخ نم انكمتت مل نايرخألا ناتبابدلاو

 مهزجع ببسب .ءاطغ نود ةفوشكم ضرأ ىلع مدقتلا ىلإ نويلظملا رطضاو .ةيفخلا

 لومحملا مهعاتم نألو :رطخلل مهسفنأ ضيرعت نود ةيعفدملا نم معد ءاعدتسا نع

 اوناكف .ودعلا قدانخ ربع ةروانملا نم اونكمتي مل ثيحب قدانخلا نم ضرعأ
 لب .طقف ةريخذلا AG نم سيل مهيلع رانلا قلطأو .رخآلا ولت دحاولا نوطقاستي

 نوصحلا ىدحإ (Mivtar Hill) راتفم ةلت» نويليئارسإلا هيمسي امم نم ًاضيأ

 دحأ ( (Yohanan Miller رلليم نانحوي لاق .برغلا ىلإ عقي داو ربع ةيندرألا

 .(ضيبألا حالسلاب) نيلتاقملا كابتشا ةجيتن انرئاسخ نكت مل» :ةكرعملا يف نيسرمتملا

 طابضلا ناك ام ناعرسو .«ةديعب عقاوم نم ةيتآلا نارينلاو ةيوديلا لبانقلا ةجيتن لب

 اوبيصأ دق نييليئارسإلا طابضلا نأ .رلليم نانحوي همسا نيسرمتملا دحأ فصو امك

 ةيموجهلا تاعومجملا ضعب تعبات كلذ عمو .مهتادحو ترثعبتو .ًابيرقت ًاعيمج

 ىلوألاا رجفلا طويخ عم اولصوو .ثثجلاب ةمعفملا قدانخلا ربع اهمدقت ةفيعضلا

 551)S((Kranshur)- لقعم ىلإ ؛.١٠ ةعاسلا

 ةريخذلاو ضيبألا حالسلاب نآلا ةكرعملا» :ًالئاق يلع اطعب ًايكلسال رجيملا لصتا

alaiaفصقل روشنارك بلط ىلع قفاوو .«یقیدص اي .كرمع هللا لاطأ» :ىلع اطع  



 ۹ وينوي 7 :يناثلا مويلا

 لغتسا دقف .هقاس يف بيصأ دق وشنارك نأ نم مغرلا ىلعو .ةيعفدملاب اهلك ةقطنملا

 ىلإ ًالامش .ةحوتفم ةرفث رخآ نم مهب برهيو نيجانلا هدونج عمجيل لّلضملا موجهلا

 ًالطر (Y مادختساب هلقعم فسنب هدعب نم نويليئارسإلا نوسدنهملا ماقو .طافعش ةبضه

 ةيومد كراعملا رثكأ نم دعت يتلا ةريخذلا ةلت ىلع ءاليتسالا ةكرعم تهتنا . TNT ةدام نم

 .ًايندرأ ًايدنج ۷١ لتق .ًاحابص ٠.٠١ ةعاسلا لولحب يليئارسإلا-يبرعلا خيراتلا يف

 )10( .كلذك .يضوي ةوق عبر يأ .ًايليئارسإ TO لتقو .ةريطخ حورجب مهمظعم 1E حرجو

 نم ةيقبتملا نييلظملا لئاصف تماق .ةريخذلا لت لالتحاب يفوي لاجر أدب نيح يف

 (Yossi Fradkin) نيكدارف يسوي ةدايقب YA ةبيتكلا تفصق .ةنيدملا طخ روبعب ءاوللا

 اهنم حرجو لتقف .مدقتلا يف ءدبلا ةراشإ اهراظتنا ءانثأ .مم ۸ارايع تانواه فئاذقب

 .داتعلاو لاجرلا يف صقن ببسب ًاريثك تقيعأ دق ةبيتكلا هذه نأ مغرو .ًادرف 4

 ةيكيرمألا ةرمعتسملا ىلإ حالسلا ةعوزنملا ضرألا ربع اهقيرط قش يف تحجن اهنإف
 نأ - ةموسرملا ةطخلا بسح - نييلظملا ىلع ناك .كانه نمو .ةيقرشلا سدقلا يف

 .ةفيعضلا تاعافدلا يذ نيدلا حالص عراش ربع ةميدقلا ةنيدملا وحن اوكرحتي

 مل وهف ,.1507و 1۱۹٤۸. يبرح ءانثأ يف لاتقلا يف Lae سرمتم نيكدارف نأ مغرو

 ام نوفرعي طابضلا نكي مل» :برحلا دعب طابضلا هئالمزل لاق .سدقلا يف ًادبأ لتاقي
 .«ناكملا نوفرعي اونوكي ملو .مهب نوبهاذ نحن نيأ نوفرعي اونوكي مل .مهنم عقوتم وه

 ناك ثيح سلبان عراش ىلإ أطخ هجتا .نيدلا حالص عراش ىلإ هجتي نأ نم ًالدبف
 .ةريخذلا ةلت نم نييليئارسإلا مدقت فاشتكا ىدلو .مهتوقب هراظتنا يف نويندرألا

 قيرط عاطق دئاق (Nabi Shkhimat) تاميحس يبن نتياكلاب روشنارك رجيملا لصتا

 ةهبج ىلع لتاقتل دعتساف .كهاجتاب مدقتت ودعلا تابابد» :ًارذحم هل لاقو سلبان

 .«ةقلط رخآو .لجر رخآ ىتح .تيب ىلإ تيب نم ةريبك

 يف عردلل ةداضملا عفادملاو اكوزابلا مقاوط ززعو (Shkhimat) تاميحس دعتسا

 ةماود يف نويليئارسإلا طبخت .سلبان قيرطل ةهجاوملا تاقبطلا ةيثالث لقاعملا

 عراشلا ىلع ةبيرق ةفاسم نعو ةرشابم ةددسم اهتازيم تابابدلا تقلطأ .ةبرطضم



tieبرحلا نم مايأ ةتس  

 وبأ دومحم لاق .مهعقاوم يف اودمص نييندرألا نكلو .نييلظملا نم ةجوم رثإ ةجوم

 لتاقن انك» :هيمجاهم ًافصاو ةيناثلا ينيسحلا ةبيتك يف ايارسلا ىدحإ دئاق سراف

 كاسمإلا لواح نييليئارسإلا طابضلا دحأ نإ :لاقو .«رماوأل ًاذيفنت سيلو ناميإ نع
 ةيندرألا ةمواقملا ةدش مغربو .هسدسمب هلتق مث هنذأ عطق سراف Li نكلو هب

 ىدحإ دئاق لاق .يليئارسإلا مخزلاو ةيرانلا ةوقلا مامأ لءاضتت تذخأ .اهتبالصو

 نم عفري نأ لواح فيك ًاركذتم (Ruba'iyya) ةيعابر ليعامسإ يزاغ .رمزلا

 هاري ام تيأرف مههوجو يف ترظنو تلشف ينكلو» :نيقبتملا ةسمخلا هلاجر تايونعم

coin!ناك .ًاباوج قلتي مل هنكلو ليصفلا ةدايقب ًايكلسال لصتا .«توملا لبق  

 ةمخاتملا (Muyrara) هرارصم ىلإ باحسنالاب هلاجر رمأ دق (Shkhimat) تاميحس

 .ًاحيرج ١١٤٠و ًاليتق to ًاكرات .ةميدقلا ةنيدملل

 (Yigal Nir) رين لاغيي لاق .نييليئارسإلل ةبسنلاب ةيمنهج لقأ دهشملا نكي مل

 يلوح نم لك بيصأ ذإ :خلسم ىلإ ةأجف عراشلا لوحت دقل» :ًامزاج نييلظملا دحأ

 ترعش ةأجفو :ًاعورم لوحتلا كلذ ناك .لبق نم ًافئاخ نكأ مل Uy .ناوث يف
 ىلإ ةيكيرمألا ةيلصنقلا نم رتم Vs SE ةفاسم عطقي مل «.سأيلاو نالذخلاب

YMCA!ةوقلا فصن يأ- ًالجر نيثالث ىوس (نييحيسملا نابشلا ةيعمج)  
 .«توملا قاقز» مسا قاقزلا اذه ىلع اوقلطأو -ةيلصألا

 كالسألا يف ةرغث حتف يف تحجن ذإ ءاهريغ نم أظح رثكأ /١لا ةبيتكلا تناك

 لبج لفسأ دنع زوجلا يداو نم ةبرقم ىلإ لوصولاو .مافلألا لوقح قارتخاو

 بردملا سدنهملا (Elam Uzi) ماليإ يزوع رجيملا ةبيتكلا هذه دّئاف ناك .ربكملا

 تلقن امدنع لمألا ةبيخب رعش دق .ماقتنالا تاراغ يف سرمتملاو وغاكيش يف

 .سدقلا ىلإ نويهاذ اننأب انل اولاق «Laie :برحلا دعب لاق .ءانيس نم هتدحو

 فوس لب .كانه تالظملاب لزنن نل اننأ حضاولا نم .ةقيمع لمأ ةبيخب ترعش

 ريطخ رمألا نأ اندكأت ...فصقلا أدتبا امدنع ذئدعبو ...طقف دودحلا سرحن

 .«كانه بشتتس Ly نأو .ًادج



 1 وينوي7 :يناثلا مويلا

 نأو احيرأ نع ةميدقلا ةنيدملا اولزعي نأ .زوجلا يداو نم .نويليئارسإلا عاطتسا

 يليئارسإلا عافدلا شيج ةيعفدم تفصق امك .هللا مار نع ةيقرشلا سدقلا اولزعي

 ربع ًاقرش ةيبرغلا ةفضلا ىلإ يقبتملا ديحولا قيرطلا ةزكرمو ةرشابم ةروصب
 مايقلا نع نييندرألا كلذك يليئارسإلا فصقلا عدرو :(42211/2-21) ةيرزاعلا ةيحاض

 (Augusta ايروتكيف اتسغوأ لوح مهعقاوم نم (Eilam) ماليإ دض سكاعم موجهب

(VICTORIAنيرشعلاو نماثلا ليصفلا نم ةرمز تفزاج .ةفيخم تلازام يتلا  

 ةنيدملا نم ةيبرغلا ةيلامشلا ةيوازلا ىلع عقاولا .راثآلل رلفكور فحتم وحن هجوتلاب

 .ةريصق تاشوانم دعب ًاحابص ۷.۲۷ ةعاسلا يف هتلتحاو .ةقلأتم ةعلقك ةميدقلا

 .ةميدقلا ةنيدملا ىلع ةيئاهن ةيموجه ةزفقل ًايلاثم ناك عقوملا اذه نأ روغ دقتعا

 عم هتدايق رقم نييلظملا دئاف Jas .(1168:00-روهزلا) دوريه ةباوب لالخ نم ذفنت

 .فحتملا يف ةدوجوملا راثآلا نع عافدلا ىلع نييصيرح نييليئارسإ راثآ ءاملع ةثالث

 هءاول نأو .نييندرألا ةصانقلا ةرطيس تحت تلازام ةقطنملا نأ هل نيبتف .رللفكور ىلإ

 ةباوبلا قرتخي يك سيكران نم حامسلا بلط كلذ عمو .ةريطخ ةروصب دفنتسي ناك

 نأشب ًارارق دعب ذختي مل ءارزولا سلجم OF :ًايبلس باوجلا ءاجف .روفلا ىلع
 مدعي رماوألا تعطأ ام اذإ» :ةموكحلا ًالهاجتم .ًادج بضاغلا روغ لاقف .سدقلا

 عافدلا شيج ىلع ًاراعو لايجألا هثراوتي Laut ةرمثلا نوكت الأ .ةميدقلا ةنيدملا لوخد

 هتئدهت يف حجن سيكران نكلو «؟راوسألا جراخ هفوفص مظني ناك يذلا يليئارسإلا

 نأ نييلظملا ىلع ناكو .«اهيلع ءاليتسالل ًاساسأ ةنيدملا ةطاحإ وه انفده نإ»:ًالئاق

 ايروتكيف اتسغوأ ةبضه ىلع ءاليتسالل اودعتسيو رللفكور يف مهسفنأ عيمجت اوديعي

 (V7) .مويلا كلذ رهظ دعب

 عافدنالاب رشاعلا ءاوللاو يرأ نب يروي ماق .رللفكور يف روغ لاجر رقتسا نيح يف

 يف ةيراض ةكرعم .ةيليئارسإلا نامريش تابابد تضاخو .سدقلا-هللا مار قيرط ىلإ

 ءاشنإب أدب دق نيسح كلملا ناك ةرودم ةريغص ةبضه يهو (Telal-Ful) لوفلا لالت

 .ناميلس بيد نتباكلا ةدايقب ةيندرأ نوتاب ةبابد نيثالث دض .اهيلع ةروصقم ثدحأ



 برحلا نم مايأ ةتس في

 نم ددع ريمدتو ودعلا مدقت طابحإ يف نويندرألا حجن . ديع دوعس ضوع نتباكلاو

 تانازخ ةشاشه ىلإ ةفاضإلاب ةيليئارسإلا ةيوجلا ةوقلا نكلو .تارزنجملا فاصنأ

 AS yall مسح يف ًاريخأ تمهسأ .ةيندرألا نوتاب تابابد يف ةيجراخلا دوقولا

 .ناخدلا اهنم دعاصتيل قرتحت امهتابابد نيكرات احيرأ وحن ديعو ناميلس بحسناف

 ةيبرعلا طافعش ربع أعم الزنو عبارلا ءاوللا ىلإ رشاعلا ءاوللا مضنا .كلذ دعبو

 راتفيم دنع ةيندرألا تاعافدلا نيقرتخم (French-Hill) ةيسنرفلا ةلتلاو ةرواجملا

(Mivtar)نأ تننظ يننإ ىتح أدج ًاعيرس نيءاوللا مدقت ناك .ةريخذلا ةلت دنع رهظيل  

 مهيلع تقلطأف نييندرأ ةنيدملا نم يليئارسإلا بناجلا يف ةدوجوملا ةيليئارسإلا تاوقلا

 .ةكرعم نع ًاثحب عراوشلا بوجت اهمقاوطو تابابدلا تذخأ امدنع ىضوف تأشن .رانلا

 :ًالئاق عضولا .نييلظملا دئاق بئان (Moshe Peles) سيليب يشوم لينولوكلا فصوو

 .«ًائيش فرعن نكن مل .دعب هيلع لوتسي ملو .هيلع ءاليتسالا مت يذلا ام يردن نكن مل»

 ىلع ءاليتسالا لجأ نم لاضنلا ناك له :دعب اميف نويليئارسإلا نوخرؤملا لءاست

 ةحداف حاورألا يف رئاسخلا عيرسلا تابابدلا لوصو لعج لهو .ًايرورض ةريخذلا ةلت

 ةفرغ يف حرطت يتلا تاحاضيإلا يف ةلوهسب يتأي يناثلا نيمختلا اذه لثم ؟ةياغلل

 داقتعالا ببسبو .ةكرعملا بابض لالخ نمو .سيكران رظن ةهجو نم امأ .فصلا

 ةلت ىلع موجهلا نإف .مدقتت تلازام تناك ةيندرألا نوتاب تابابد ob كاذنآ دئاسلا

 ًاراصح تققح كلت ةروانملا نأ امك .ربكملا ليج ذاقنإل ةليسو ريخ ودبي ةريخذلا

 لولحبو .ةيجراخ ةعردم ةقلح مهب طيحت .لخادلا يف ةاشملا - سدقلل ًافعاضم

 لتحا دق ودعلا نأ يندرألا شيجلا نم ةيقرب تركذ .ونيوي نم سداسلا موي فصتنم

 (VV) .ةميدقلا ةنيدملا ادع ام اهلمكأب سدقلا

 ليبق نيسح كلملا ضاير لارنجلا رذح دقف .نيسحلل ةّمجافم رابخألا نكت مل

 نأ كناكمإبف .ةمداقلا ةعاس VES نوضغ يف رمألا مسحن مل اذإ» :ًالئاق .رجفلا

Jaiهلك ندرألاو كشيج  ALSفوسو :ةيبرغلا ةفضلا ةراسخ كشو ىلع اننإ .عادولا  



 فلي وينوي :يناثلا مويلا

 Lal :نيلامتحا يندرألا شيجلل يرصملا دئاقلا حرطو .«رمدت وأ انتاوق عيمج لزعت

 ال نأ ديب .نايساق نارايخ .ماع عجارتب رمألا وأ .روفلا ىلع رانلا قالطإ فقو لوبق

 سدقلا مظعمو ةميدقلا ةنيدملا ىلع رطيست تلازام ةيندرألا تاوقلاف .امهل غوسم

 .نينجو نورطللا يف ةروصحم ةيبرغلا ةفضلا يف ةيليئارسإلا تامدقتلاو .ةيقرشلا
 بيترت متي نأ ىلإ .يوج ءاطغ نود ىتح .دومصلا عيطتست ةيندرألا تاوقلا نأ امك

 ًالثامم اذه عضولا ناكو .ةيندرأ ةيبرغلا ةفضلا مظعم ءاقب ًادكؤم .رانلا قالطإ فقو

 .ةقيقحلا ىلع .رصم يف LS. Lis فطاوعلا تطغو .ءانيس يف يرصملا عضولل

 تايالولا ءارفس ةوعد ىلإ عراس ىتح لارنجلا ةحيصن نيسح كلملا عمس نإ امو

 مودي ال امبر» dallas نأب مهربخأو ءاسنرفو .ايناطيربو .يتايفوسلا داحتالاو .ةدحتملا

 .«ةفينعلا تامجهلل ةيروف ةياهن عضوت مل اذإ .نآلا دعب ةدحاو ةعاس

 رم امهالحأ نيرايخ نيب .ةيناثلا ةرّملل .عقو دق نيسحلا ناك

 ىلإ ىقري لتاقت لازت ام رصم تناك تقو يف يمسر ران قالطإ فقو هلوبقف

 عمو .شيجلا درمتي امبرو .بغشلا نوريثي امير نوينيطسلفلاو .مالستسالا نالعإ

 بحسل ةعيرذ همدختسي نأ رصانلا دبعل نكمي ذإ .ةكلهم لقأب عجارتلا سيل .كلذ
 ىلع زنريب مييقت ناكو .يبرعلا يبرحلا دهجلا رايهنال ندرألا ىلع موللا ءاقلإو هتاوق
 رانلا قالطإ فقو دعب ندرألا يف نوناقلاو ماظنلا ظفح نوكيس» :يلاتلا وحنلا

 ةحاطإلا ىلإ رصانلا دبع اعد ول مكلاب امف .هفقو مدع لاح يف هنم ريثكب بعصأ

 .«!؟ةكرعملا ةعباتم ندرألا عيطتسيل نيسحلاب

 ىلع ليئارسإ عم يرس مهافت ىلإ يعسلا وه .نيسحلا هيلإ لصوت يذلا لحلا ناك

 .ًايلود ضورفم ران قالطإ فقول يعسلا كلذ نم لضفألا وأ .لاتقلا قالطإ فقو

 نأشب ًارارق ذختيل ةقيقد ٠١ ةلهم هيدل نأ .زنريب لارنجلاب يفتاه لاصتا يف ىعدا
 فوسلف ةليللا بحسنن مل اذإ» :ايرتسيهلا ىلإ برقأ ةقيرطب ًالئاق ةفضلا ءالخإ

 يدنج لك كرتو انتادعم ريمدتب رمألا وه دحاو رايخ ىوس دغ يف نوكي نلو .نحطن



 برحلا نم مايأ ةتس فل

 دحأ نم ام» :ًابيهر أطبخت طبخت دق رصانلا دبع نإ ًادكؤم لاقو» .هسفن نع ثحبي

 ريدي «OLS ضاير Gig - «ةعرسلا هذهبو دحلا اذه ىلإ عارصلا دعاصتي نأ عقوت
 يه هتاوق نأ ىفنو .دحأ ىلع موللاب قلي مل نيسحلا نكلو .ندرألا يف «ًابيرقت ضرعلا
 ةياهن» ىلإ لصوتلا وه ديحولا همه ناكف .ةيندم فادهأ ىلع ًالوأ رانلا تقلطأ يتلا

 .طقسيس هماظن نإف الإو - «رانلا فقو» حلطصم مادختسا ًابنجتم - «فنعلل ةيروف

 نكلو يعقاو ران فقوب تابلط ةعبرأ نع لقي ال ام ةليللا كلت يف نيسحلا ثعب

 ىلع ناوآلا تاف هنأ دقتعأ» :بيبأ لت نم ربراب لاق .ةيبلس تناك ةرم لك يف دودرلا

 نأ ليئارسإ تعدا .«هماظنو نيسحلاب ظافتحالا نأشب ليئارسإ يف مامتها يأ ةراثإ

 ةدهشتسم .اهموجه ءاغلإل اهعدخي ناك هنأ وأ هتاوف ىلع ةرطيسلا دقف امإ نيسحلا

 نكي ملف نيسحلا ىلع نطنشاو در امأ .سلبانو سدقلا يعاطق يف ةرمتسملا كراعملاب

 نوكت نأ امإ :يلاتلا وحنلا ىلع اهدر ela ذإ :لاتقلا فقو تمعد اهنأ مغر bias رثكأ

 .«أافده لظت نأ Lely .كشيج نع ًالوؤسم ًايصخش

 هسفن ىلع دري ذخأ .ديدش سأيو ريطخ طابحإب بيصأ دق نيسح كلملا نأ امبو

 رصان al gil دييأت ىوس ندرألا مامأ رايخ الف برحلا ترمتسا ام اذإ :ًارذحم

 (A) .رمآتلاب ايناطيربو اكيرمأل

 ىقلت امدنع .ةعاس فصن دعب نيسحلا تبثأ امك .ًاثبع ديدهتلا كلذ نكي مل

 ةدحتملا تايالولا نإ لوقن له» :رصانلا دبع اهيف هلأسي .ةرهاقلا نم ةيفتاه ةملاكم

 ىدل ناك اذإ ام ةفرعم ًالواحم «؟ةدحتملا تايالولا طقف ai (نامجاهت) ايناطيربو

 ةدحتملا تايالولا» :نيسحلا هباجأف . Last تارئاط تالماح ةقطنملا يف ايناطيرب

 ردص كلذ جلثأ .روفلا ىلع ىنعملا اذهب نايب رادصإ ىلع كلملا قفاو امك .ايناطيربو

 .ًانايب ردصتس تنأو .ًانايب ردصأس .هللاو» :ًاجهتبم لاقف .هعجشو رصانلا دبع

 ةيكيرمألا تارئاطلا نأ هدافم ًانايب كلذك ايروس ردصت نأ ىلع لمعن فوسو

 دكؤن فوسو .تارئاطلا تالماح نم ًاقالطنا اندض لاتقلا يف كراشت ةيناطيربلاو
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 كلملل رصانلا دبع ثحب ثيدحلا ىهتناو .«سانلل اهحضون فوسو .ةلأسملا هذه ىلع

 .انبولق لكب كعم نحن» .ًابعص لازام لاتقلا نأ مغر «ملستسي الأ» ىلع نيسح

 (V9) .«حابصلا ذنم اهتاراطم فصقتو ليئارسإ قوف قلحت مويلا انتارئاطو

 طخ يف تعنص دق ةمدقتملا .ةدحوملا ةيبرعلا ةدايقلا تالاصتا ةزهجأ نأ امي

 ةثداحملا ةيليئارسإلا تارباخملا تطقتلا كلذل -ًأدبأ زمرت ملو رفشم ريغ يندم

 .ةملاكملا هذه نيسحلا فني مل لاح ةيأ ىلع .عساو قاطن ىلع اهترشنو اهتلجسو

 امهنيب اميف سيئرلاو كلملا قفتا» :اهلوقب ًانلع ةيرصملا مارهألا ةفيحص اهتدكأو

 قفو اهفقاوم فّيكت نأو مهملا روطتلا اذهب Lale ةيبرعلا ةمألا ةطاحإ بوجو ىلع

 ةدحتملا تايالولا عم اهتاقالع ءاقبإل رصان نم ًاصاخ ءاشتسا ندرألا تقلتو .«كلذ

 هامسأ امم ًاءزج نيسحلا حبصأ ذإ نمث هل ناك ءانثتسالا اذه نكلو .ةمئاق

 .«ىربكلا ةبذكلا» نوسنوج

 ةئدهت ىلع نيسحلا .ليئارسإ ةدعاسمل ةيبرغلا ةرماؤملاب ءاعدالا دعاس

 هفقوم لظ .كلذ عمو .يندرألا - يرصملا فلاحتلا ىلع ظافحلاو نينيطسلفلا

 ايروس ىلإ تهجو يتلا ةرركتملا ةدعاسملا تابلط نم مغرلا ىلعو .ًايركسع روهدتي

 .ندرألا ىلإ امهتاوق اتلسرأ دق نيدلبلا نأب ةرركتملا تاديكأتلا مغربو .ةيدوعسلاو

 ىلإ للؤملا رشع عباسلا يروسلا ءاوللا لصو دقف .ًادبأ لصي مل نوعلا اذه لثم نإف
 ةجاحب هنأ ًالوأ هدئاق ىعدا ذإ كلذ نم رثكأ مدقتلا ضفر هنكلو ةيندرألا دودحلا

 مدقتلا يف قشمد نم تاميلعت قلتي مل هنأ ىعدا مث نمو .ةقطنملا عالطتسا ىلإ

 نويدوعسلا هب عرذت يذلا هسفن ببسلا وه رماوأ دوجو مدع ناك امك .كلذ نم رثكأ

 يكز رينم روتكدلا لوقيو .ةيندرألا دودحلا دنع ًاضيأ مهتاوق تفقو نيذلا
 نأ لمأن انك» :نييدوعسلاب قحلأ يذلا .نييرصملا نييركسعلا ءابطألا دحأ .ىفطصم

 انقلطأو برحلا يف انكراش اننإ لوقلا عيطتسن ىتح .ةيليئارسإ ةرئاط ولو انمجاهت
 .«ًاثبع نكلو - انعفادم
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 روبعو لاتقلا يف طارخنالا لواح يذلا وه هدحو نماثلا يقارعلا ءاوللا طقف

 رمد امك .همظعم تدابأو كانه هتفصق ةيليئارسإلا تارثاطلا نكلو .ةيماد رسج

 يتلا - قارعلا برغ يف 131-7 ةدعاق مجاهو ةينيطسلف ةبيتك يليئارسإلا وجلا حالس

 دق جاريم يترئاط نأ مغرو .يوج ءاطغ ىلع لوصحلا يف نيسحلل لمأ رخآ تناك

 غيملا تارئاط نم ًافوفص ءءارو فّلخ يليئارسإلا وجلا حالس نأ الإ اتطقسأ

 .ناخدلا اهنم دعاصتيو قرتحت رتنهركوهلاو

 ًاملع pale ريشملا طيحي نأ ضاير نم نيسحلا بلط .ةريهظلا تقو لولحبو

 ًاسوؤيم نوكي داكي ةيبرغلا ةفضلا يف عضولا» :لوقي ضاير لارنجلا بتكف :ةقيقحلاب

 ليل يليئارسإلا وجلا حالس انفصقيو .تاهبجلا لك ىلع نومجاهي نويليئارسإلا .هنم

oh giترمُد دق ةيقارعلاو ةيروسلاو ةيندرألا تاوقلا نأ امك ...ةمواقملا عيطتسن الو  

 قالطإ فقو ضرف مدع نأب هداقتعا ديكأتب هتلاسر ضاير لارنجلا متتخاو ..ًايلمع

 وأ ةيبرغلا ةفضلا نم هتاوق بحس ىلإ ندرألا رطضيس ةدحتملا ممألا لبق نم ران

 .كلذك ةقيقحلا هذه ىلع هسفن دطو دق نيسحلا ناكو .ةلماك ةركنم ةميزه هجاوي

 :اهيف لوقي . ٠١,۳١ ةعاسلا رصانلا دبع ىلإ ةعباتم ةيقرب لسرأ امدنع

 ةيامحلا ىلإ راقتفالا ببسب .داتعلاو لاجرلا يف ةحدافلا انرئاسخ ىلإ ةفاضإلاب»

 نم ربكألا ءزجلا نإ .قئاقد رشع لك ةبابد لدعمب زجعلاب باصت انتابابد نإف .ةيوجلا

 اذه ىلع لاحلا ترمتسا ام اذإف ...يندرألا شيجلا دض نآلا ةزكرم ودعلا تاوق

 هذه نورسختس ةيبرعلا ةمألاو مكنأ» يه .ةدحاو ةجيتن نع الإ رفست نلف .لاونملا

 (+V) .«مدلاب خيراتلا هبتكيس ديجم لاتق نم هب تماق امدعب .اهتاوق لكب ةعلقلا

 ةقداصملا وأ حوتفم ران قالطإ فقو لوبق نع نيسحلا فوزع نم مغرلا ىلعو

 .رصانلا دبعل رارقلا كرتيو هتازايتماو هقح نع يلختلل ًادعتسم ناك .عجارتلا ىلع

 يليئارسإلا موجهلا دعرأ .هتياهن نم ءاسملا بارتقا عم .رارق يأ لصي مل كلذ عمو

 اهقيرط ةعباتمل بهأتت نينج لوح نليب لارنجلا تابابد تناك ذإ .ءانثألا هذه يف
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 جراخ Lei .ًابرغ ةيليقلق نم ةنيدملا وحن مدقتي رخآ لتر ناكو .سلبان ىلإ ًابونج
 .ةمسن Ors JI اهناكسب هللا مار التحا دق عبارلاو رشاعلا ناءاوللا ناكف سدقلا

 ليشيم لينولوك تنانتفيللا ةدايقب VITJI ةاشملا ةبيتك تماق دقف .اهتاذ سدقلا يفو

 يبرعلا لقعملا (Abutor) «روط وبأ» ىلع موجهلاب (Micheal Peikas) ساكيب

 هيف لتق :ًايراض لاتقلا ناك .ةميدقلا ةنيدملل يبونجلا رادجلا ىلع لطملا نصحملا

 عافدلا شيج نمأ اذكهو .054 حرجو .هسفن ساكيب مهنيب نم .ايليئارسإ ۷

 نأ نيح يف .ًابونج ليلخلاو محل تيب نع ةميدقلا ةنيدملا لزعب ةقطنملا يليئارسإلا

 .احيرأ ىلإ حوتفم قيرط رخآ عطقتس هللا مار نم ةيتآلا ةيليئارسإلا تاوقلا

 هجاوي ندرألا شيج نم مظعألا ءزجلا ناك .وينوي نم سداسلا راهن رخآ يقو

 لاع توصب لادج رادو .ةيبرغلا ةفضلا يضارأ يف ديمجتلاو راصحلاو لزعلا رطخ
 -لاتقلا ءانثأ ىتح رهظلا دعب ةوفغ توفي مل يذلا لدتعملا dale ئداهلا- ضاير نيب

 ًادقتنم ضاير لاقف .ءالخإلا ىلع ةقفاوملا نيسحلا ضفر لوح نيسح كلملا نيبو
 .«كلجأ نم هقلمتو تناتوي ةفطالم يه يتامهم بعصأ نم تناك» :ًايكاش

 يداو ىلإ اهب عرسأو بيج ةرايس ىلع ىلوتساو ًابضاغ هتدايق رقم نم كلملا جرخ

 عردملا ءاوللاو نيرشعلاو سماخلا ةاشملا ءاول اياقيب هجول ًاهجو كانه ىقتلاف .ندرألا

 رظنم ىسنأ نل» :هلوقب دعب اميف دهشملا كلذ ىلع قلعف .نينج نم ناعجارتي نيعبرألا

 عاونأ لكو بيجلا تارايسو تانحاشلاب ةصاغ تاقرطلا تناك .ةينونجلا ةميزهلا كلت

 ةحئار ًاثعاب اهنم دعاصتي ناخدلا لازام .ةرهاظ اهؤاشحأ .ةجعبم .,ةجعطم تابكرملا

 ةهيرك ةحئار - ةرجفنملا لبانقلا لعفب قرتحملا ناهدلاو رهصنملا ندعملا ةحئار نم ًاجيزم

Yاوناك .لاجر هذه ثثجلا تايواح طسو يف ناك . دورابلا قوحسم نع الإ ردصت  

 ةبرضلا تحت نيكهنم ىحرج .ًاجاوزأ وأ نيثالث نم تاعومجمب مهقيرط قش نولواحي

 ءامس يف قعزت يتلا ةيليئارسإلا جاريملا تارئاط بارسأ مهيلإ اههجوت يتلا ةيضاقلا

 يذلا همع نبا «يلع نب ىلع نع لاؤسلاب نيسحلا ركف .«سمشلا ءوض يف عملت ةيفاص

 (؟١) . ًاتكاس لظف هزكرم لالغتسا نم زأمشا هنكلو .نيعبرألا ءاوللا يف مدخي



tAةتس  phiبرحلا نم  

 اطع ممص ذإ :لتاقت تاوقلا هذه تلظ .نيسحلا تاوق ةدايس تلءاضت نيح يف

 ىوس هيدل قبي مل هنأ مغر .دومصلا ىلع ةميدقلا ةنيدملا راوسأ فلخ ناك يذلا يلع

 .نيعوبسأ هلاجرو هيفكي ام ةريخذلاو نؤملا نم هيدل ناك نكلو .نيليقت نواه يعفدم

 تاباوب نم ةباوب لك دنع ًايدنج نيسمخ عضوو .يضرألا يحلا يف هل ةدايق ماقأف

 .يليئارسإلا موجهلا رظتناو .ةعبسلا سدقلا

 فده نأ مغرو .ةليللا كلت ٠١.LiL ۷ ةعاسلا يف يليئارسإلا موجهلا أدب

 OLS .ايروتكيف اتسغوأ ةبضه لب .ةميدقلا ةنيدملا لالتحا دعب نكي مل نييليئارسإلا

 يداو قيرط نع ةبضهلا ىلإ اهقيرط تأطخأ .نيرشعلاو ةنماثلا نيكدارف ةبيتك

 دوسألا ةباوب وأ نفيتس سيدقلا ةباوب ىلإ اهب ىدأ رخآ فطعنم يف تفطعناف .زوجلا

(Lions Gate)رسجلا ىلع نامريش تابابد عبرأ ترصحنا .ةلتاق نارينب اورطمأف  

 طافعش ةسينك عم (Gethsemane) نييميسثيغ ةقيدح طبري يذلا قيضلا

(Jehosophat)ةثالث ترمد امك .ةرادتسالا نالواحت امهو ةيندرألا نارينلاب اتبيصأف  

 ةيليئارسإلا رئاسخلا يلامجإ ناك .نييلظملا عالطتسا ةيرس نم بيج تارايس

 حيرض ةحاسب ءامتحالل اوعره دقف نوجانلا امأ .ًاحيرج YOg ىلتق ةسمخ ةيرشبلا

 مهنأ .ءاثألا كلت يف ربكملا لبج ىلع نودوجوملا نوبقارملا ركذ .ةضفخنملا ءارذعلا

 لبج ىلإ اهقيرط يف ةيرزاعلا ربع مدقتت نوتاب ةبابد نيعبرأ نم ةلفاق اودهاش

 مهروهظو ةفوشكم ضرأ يف اهلك ةوقلا رصحت نأ يشخ يذلا .روغ ردصأ .نوتيزلا

 ليئارسإ ةلواحم تلشف دقل .رللفكور ىلإ ةدوعلاب نيكدارف لاجر ىلإ أرمأ .روسلا ىلإ
 كلذ ناكو .مالستسالا ىلع اهتيماح رابجإو ةميدقلا ةنيدملاب ةلماكلا ةطاحالل

 (YY) . ًانيمث أتقو يرتشي نمك نييندرألل ةبسنلاب

 ةطشنم ةربإ ةباثمب ايروتكيف انسغوأ ىلإ لوصولا نع نييليئارسإلا زجع ناك

 ام لقأ ندرألا ىلع كلذ رثأ ناك .كلذ عمو .عجارتلا نع ندرألا فوزع نم تززع

 لوح قيمع لادج يف نويندملاو نويركسعلا ةداقلا قرغ ثيح .ليئارسإ ىلع ناك

 ةمساحلا تارايتعالا ىلع ناهرلا ناكو .اهئواسمو ةميدقلا ةنيدملا لالتحا نساحم
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 نمو .ةدحتملا ممألاو ةدحتملا تايالولاب ليئارسإ تاقالعو .يملاعلا يأرلاو نمزلل

 يف وأ ءانيس يف سيل .ىرخأ ضيمو ةطقن لاعتشا هسفن ردقلاب ةطغاضلا رومألا

 .ايروس عم ةيلامشلا دودحلا ىلع لب .ةيبرغلا ةفضلا

 :سدقلاو قشمد

 ذنم بخي مل يذلا لامشلا تانطوتسمل يروسلا فصقلا ىلع ليئارسإ درت مل

 دالبلا يف لتكت ربكأ نولكشي نيذلا تانطوتسملا كلت ناكس عبات .قباسلا مويلا

 ريزو هذه مهتيضف دوي ناكو .يروسلا فصقلا ىلع درت يك ةموكحلا ىلع مهطغض

 ,ةبخنلا تاوق دئاق دروفسكأ جيرخ .نولأ ناك (Yigal Allon)» نولأ لاغيإ لمعلا

 Ob نيعرازملا دعوف رصم دض .ًاماع 4£ رمعلا نم غلابلا . ۹١۸ ماعلا ةلمح لطب

 .مهيلع اهممح بصت لازت ال ةيروسلا ةيعفدملاو يهتنت نل برحلا

 ىلإ جيورتلا يف لوكشإ نم ينمض معد ىلع دامتعالا نولأ ةعاطتساب ناك

 يئاملا ريبخلاو ليلجلا يف قباسلا عرازملا .لوكشإ ناك ذإ .عفادملا كلت ديبت ةيلمع

 هسفن يف لصأتم مامتها هيدل ناكو .نييلامشلا نينطوتسملا عم fie فطاعتي

 .ندرألا رهن عبانمب

 تبشن يتلا ىلوألا ةظحللا ذنم .لوكشإ ىدبأ دقل» :ًارّكذتم رويل لينولوكلا لاق

 ...ثحب لك يفو رواشت ةسلج لك يفف .لامشلا ىلع ةصاخ ةيشخ برحلا اهيف
 ًاسووهم ناك هنأ دقتعأو .؟لامشلا يف يرجي يذلا ام عبرأ وأ تارم ثالث لأسي

 ذإ .(ندرألا رهن عبانم دحأ) ساينابب قلعتي اميف رارمتساب بعشلا جعزي ...لامشلاب

 .«؟سايناب نأش وه امو ةرم رشع اتقا دحاولا مويلا يف لأسي

 ohi ناملازف .ينالوجلا سوهلا اذه هنوكراشي لوكشإ ءارزو عيمج سيل نكلو

 لخدتو .ةديدج ةهبج حتف نوشخي نولازي ام اوناك .مهريغو .اريباش يشوم ميياحو

 .مهل ًايوق ًامعد ناياد يف نودجي اوناكو .تايفوسلا
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 ناك اذإ Lega كشي ناكو .سورلا نأشب هقلق نع Lai .ناياد .عافدلا ريزو ربع
 تاوقلا ةيبرغلا ةفضلا يف ةزيجو ةرتف لبق تطرخنا يتلا ةيلامشلا ةدايقلا ىدل

 ديدهت يأ دوجو سلجملا ءارزو عم هل ثيدح يف دعبتساف .نالوجلا لالتحال ةمزاللا

 .مهدعب مغر ءايوقأ مهنأل نييرصملا ىشخن اننإ» :هلوقب .ايروس نم يجيتارتسإ

 -نوديعبو ءافعض مهف نويروسلا امأ Lin ديدشلا مهبرقل ءافعضلا نييندرألا ىشخنو

 .«مهتمجاهمل ةجاح الف

 ةحلصملاب .ةيجيتارتسالا تارابتعالا ىلإ ةفاضإلاب .دشرتسي .ناياد نكلو

 -نيرخآ ءارزوو نولأ رذحف .هدي يف ةيركسعلا تارارقلا رصح نيمأت يف ةيسايسلا

 اولخدتت «Y :ًالئاق .نالوجلا لالتحال نيديؤملا (Carmel) لمراكو (Galili) يليلغ

 .لخدتلا متلواح نإف :ةينمألا نوؤشلا يف ةيطارقميد كانه سيلف .ةينمألا رومألاب

 .«ةموكحلا نم جرخأ

 .حالسلا ةعوزنملا قطانملا لالتحاك :لامشلا يف ًادودحم المع ناياد زيجي امبر

 .قاطي ال «نييروسلا شيط» نأب نويروغ نب ىلإ موي تاذ رسأو .سايناب عبانم امبرو
 (YY) ايروس رود يتأيس .ىرخألا تاهبجلا مسح متي امدنعو

 .لامشلا يف فنعلا نم لوبقم ىوتسمب ظافتحالا ىلع Laine .ناياد فقوم ناك

 نم سداسلا ةحيبص نم ةيناثلا ةعاسلا يف ريبك ريغت ضارتفالا كلذ ىلع أرط نكلو
 (Kfar Szold) دلوش رافكو .ناد زتوبيك نم ةفيثك ةيعفدم تاقشر تلاهنا ذإ .وينوي

 لحاسلا ىلع ةعقاولا (Ein Ger) (بيقنلا) فيغ نيع ةلوحلا يداو فرط دنع

 تانطوتسملا نورطمي ًاعفدم 514 يلاوح ذخأ ذإ .(ايربط) ليلجلا ةريحبل يبونجلا

 ةنطوتسم ىلع ةفيذق فلأ يلاوح طقسو .ةقيقدلا يف لبانقلا نم ًانط toai امب

 .اهدحو Rosh) 2122)انييشور

 عافدلا شيج وسدنهم ماق .اهفادهأ نع ةيروسلا ةيعفدملا ليلضتل ةلواحم يقو

 مل كيتكتلا اذه نكلو .دودحلا لوط ىلع ناخدلا نم ليمارب لاعشإب يليئارسإلا
 .ةبكرم؛هو Lele ىنبم ٠٠١ Vig Lig يلاوح ررضت .ًايئزج الإ .هتيلاعف تبثي
 .نانثا لتقو .حورجب ًاصخش ١7 بيصأو
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 ١74 ةبيتكلا- فئاذقلا نم ممحلا هذه ناقلطت اتناك ناتللا امه ناتيروس ناتبيتك

 نواه ةيعفدم ايارس عبرأ ىلإ ةفاضالاب ٠١١ as رايع عفادم نم VIA- ةبيتكلاو
 (Ibrahim AKTUM) موثكأ ميهاربإ نتباكلا لاق .عردلل ةداضم ةحلسأو ةليقث

 ودعلا نأ ودبي» :تايزيزعلا لت ىلع زكرمتملا رشع يداحلا ءاوللا يف ةبقارملا طباض
 دقف .دسألا .يروسلا عافدلا ريزو Loin عجارتلاب موقيو .ةحداف رئاسخ نم يناعي

 ىلع ودعلا عقاوم فصقب انتاوق تأدب ةمساحلا ةيخيراتلا ةعاسلا هذه يف «هنأ نلعأ

 .«ريرحتلا برح يف ىلوألا تاقلطلا الإ هذه امو .ةهبجلا لوط

 مدعل اهسفنب ةقثلا ايروس تداعتسا .قباسلا مويلا يف ةيداعملا ةيوجلا تاراغلا دعب

 ًالاصتا ةماعلا ةدايقلا تقلت .ليللا فصتنم يلاوحو .فصقلا ىلع ليئارسإ در

 برضب موقت انتاوق» :لوقي ةرهاقلا يف ةماعلا ةدايقلا نم ةياغلل ًايرس ًايكلسال

 مدقتي نآلا انشيجو يليئارسإلا ناريطلا ةيرثكأ انرمد دقلو .فنعب اهشيجو ليئارسإ

 ةلاح نعو ةيلامشلا ةهبجلا يف عضولا نع لاحلا يف انوربخأ ...بيبأ لت وحن

 -.رصن ةيلمع» نيفنتب رمأو ناكرألا ةئيهل عامتجا دقع ىلإ يناديوس عراس .«ودعلا
 .ليئارسإ لامش لالتحا ىلإ ةفداهلا

 وزغ هعبتي مث .ةلوحلا يداو فرط ىلإ يليلضت عافدناب موجهلا أدبي نأ ررقت
 .ةلماك ةيولأ ةثالثب ليلجلا ةريحب ةاذاحمب بونجلا يف يسيئر

 ةاشملا ةبيتك نم تاوق تلزن امدنع ةعباسلا ةعاسلا يف يليلضتلا موجهلا أدب

 دهاشي مل .ناد زتوبيك هاجتاب سايناب نم ۲-۲۶ تابابد نم نيتيرس ةبحصب ۲ غلا
 دق نييليئارسإلا نأ نودقتعي نييروسلا لعج يذلا رمألا زتوبيكلا يف نطوتسم يأ
 تاوصأ تعمس امدنعو .لبانقلل ةداضم Gade يف اوناك مهنأ عقاولاو .اهورجه

 يف ركُذ .زتوبيكلا ءاضعأ لاق .ةنطوتسملا طيحم نع عافدلل اوعره راذنإلا تارافص

 تابابد تس تيأر ةأجفو .تجرخ» :ثدح ام Lively (Yossi) (يسوي) مساب لجسلا

 موجهل ةراشإك روفسوفو ناخدو .ةرجفتم لبانف ةرشابم Like قلطت يهو انوحن هجتت

 ٠٠١ ةفاسم نم رانلا نوقلطيو نيفطصم buia 7١ تيأرو تاحيص تعمس ...ةاشملا

 .«نوطقاستي اوذخأ فيك تيأرو ةرشابم مهيلع ًاددسم تقلطأف ...أرتم



 برحلا نم phi ةتس ۲

 (Tel ناد لت ىلع ىرخأ ةيليئارسإ فادهأ ىلع موجهلل ىرخأ تالواحم ترج

(Danجئاتن نع اهنم لك ترفسأ ( 45117058 )ارومشأ يف عافدلا شيج نصحو  

 قاحسإ لينولوكلا دقف امك .ًايدنج نورشع لتقو .تابابد عبس ترمُد .ةقباطتم
 Lagi .(Yt) هتايح Yitzhak) 113108)نوفلاه

 ةثالث ةداق لشف ذإ هفادهأ يروسلا عافدنالا ققحي ملو تالواحملا هده تدص

 ذإ .ضرألا ةعيبطب مهلهجل يليئارسإلا قالطنالا عقوم ىلإ لوصولا يف ةيولأ
 تابابدلل عستت ال ثيحب ًادج ةقيض ندرألا رهن ىلع ةماقملا روسجلا اودجو

 كانهو .ةاشملاب لاصتا ةزهجأ ىلإ رقتفت تابابدلا تناكو .ةضيرعلا ةيتايفوسلا
 رماوألا نيلهاجتم ةرطينقلا برق اهتاركسعم يف .ةطاسبب .تلظ ىرخأ تادحو
 ةيلمع ةعباتم مدعب قشمد موجهلا اذه لشف عنقأ .كرحتلاب مهيلإ تردص يتلا
 عورش رثإ ضعبلا ناهذأ داورت تلظ .اهتعباتم ناكمإب كوكش ةيأ تشالتو .رصن

 عضولا ناك .نييروسلا عقاوم فصقب ةيليئارسإلا ةيعفدملاو يليئارسإلا ناريطلا
 عباتت مل» :لوقي يلخاد يركسع ريرقت يف ءاج امك .ًائيس ةيروسلا ةهبجلا ىلع
 مل مهنأل وأ .ًامامت نيئيهُم اونوكي مل مهنأل وأ ءاولصي مل مهنأل امإ موجهلا انتاوق

 دض دومصلا طايتحالا تاوق عطتست ملو ؛ودعلا تارئاط نم ًاذالم اودجي

 موي ءاسم لولحبو .مهتايونعم تمطحت نأ دعب اورثعبتف .ةيوجلا تامجهلا
 ىلإ نودوعي ءالؤه نييطايتحالا دونجلا نم ًاريبك ًامسق ناك .وينوي نم سداسلا

 .«ًايفيك مهدعاوق

 فصق - فورظلا ىسقأل نوضرعتي اوناك» مهنأب نييروسلا لوق ىدل .ذئدعبو

 WAN تغلب مهرئاسخ نأو .ملابانلا اهيف Lay تارجفتملا عاونأ لكب لصاوتم يوج

 رارقلا اذه مهعدري مل .«ةسدقملا برحلا ةيلمع» ةيعافدلا ةطخلا ءايحإ اوررق»

 فوشيي راعش ةنطوتسم نأ قشمد ويدار ىعدا ذإ .يضارتفا موجهب مايقلا نع

(Shaar Yishuv)تلتحا دق  Lg!)ةيليئارسإ تارئاط سمخ نأو (طق مجاهت مل  

 Duall اوظيحي مل egal امك Laue ىلإ نؤيرهي اوتاك دوهيلا ناو :تطقبسأ دق
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 لالتحاب انتاوق موقت» :لوقت ةرهاقلا ىلإ ةماعلا ةدايقلا تقربأ لب .ًادبأ ةقيقحلاب

 راهنلا رخآ يفو . دفصو انبيشور ةنطوتسم وحن ةعرسب مدقتلاو ةلوحلا يداو

 (Y0) .«ةرصانلا يف امدح نوكنس

 ةعونتم تايوتسم ًاققحم ةيليئارسإلا تانطوتسملا فصق دعاصت ءانثألا هذه يف

 كلذ ًاربتعم .نيبار ىدل عابطنا يأ كلذ ثدحي مل .مويلا لالخ ةتيمملا تاباصإلا نم

 يف رشتني ذخأ يذلا معزلا ضحدل ترج اهنأ ةيموجهلا تالواحملا كلتو فصقلا

 نم ددع ىلع قفاوو .«يرصم يدنج رخآل نولتاقيس نييروسلا نأب» يبرعلا ملاعلا
 ىرسأ ذخأو سايناب عبانمو حالسلا ةعوزنملا قطانملا لالتحال ةريغصلا تايلمعلا

 كلذ عمو .ايروس قوف اوطقسأ نيليئارسإ نيرايطب دعب اميف مهلدابت يرجيل برح

 امك .نالوجلا يف سيلو .ةيبرغلا ةفضلا يف يليثارسإلا عافدلا شيج تايولوأ تلظ

 .همالك ماتخ يف نيبار لاف

 (-David El رازاعلإ ديفيد بجعت همالك نيبار اهب متتخا يتلا ةجيتنلا هذه نكت مل
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 شيجلا نم لعجو .هرمع نم رشع سداسلا يف وهو نيطسلف ىلإ لقتناو .ةلوفط

 يف عردم قليف دئاق ناك -هنومسي اوناك اذكه- (Dado)» وداد» نأ امبو .هل ًانطوم

 نينطوتسملا ةبحم بستكا امك .ةيناودعلاو ةعاجشلاب ةرهش بستكا ١1501. ماعلا

 ىعسي ناك مهعم ةئفادلا رعاشملا كلت هلدابتبو .لامشلا ءاحنأ عيمج يف نييليئارسإلا

 .نييروسلا نم ةمئاد ةروصب مهتيامحل ًامئاد

 موجهل ديهمت درجم وداد رظن يف .نادزتوبيك ىلع موجهلاو ليلجلا فصق ناك

 رعشي ناك ةيبرغلا ةفضلا يف ةلوغشم تناك هتادحو نم ًاريثك نأ مغرو .فنعأو عسوأ

 دق رزاعيلا ناك .لقألا ىلع نالوجلا لامش لالتحال يفكي ام تاوقلا نم هيدل نأب

 ءامسب DLS ةيوجلا ةرشنلا نأل- وينوي نم نماثلا موي ةحيبص يف هموجه ددح

 ةقفاوم نم ًادكأتم ناكو -ناريطلا كبري يذلا رمألا .وينوي نم عباسلا موي ةيبابض

 (YI) .هتطخ ىلع ةموكحلا



 ًافزاجم ةثلاث ةهبج ىلع لاتقلا ضراعي لازام ناياد ناك .ططخي وداد ناك امنيبو
 تانطوتسملا فصقت يتلا عفادملا تاكسإ ةرورض ىلع نيبار دكأ .تايفوسلا زازفتساب

 نومع ديس نييكيرمألا نأ ىلع تيمأ ريئم رصأو .ندرألا عبانم لالتحاو ةيدوهيلا

 رزاعيلا لصحي ملف .ءيش هزهي ال هفقوم ىلع أتباث لظ عافدلا ريزو نأ الإ .ةلمحلا
 .رضخأ ءوض يأ ىلع «ةقرطملا» ةيلمعو

 ضفر ببسب بضغ ذإ .ندرألا ىلع بحسني ايروس هاجت ناياد لادتعا نكي مل
 كلملا تايلط نم هريص ذفنو .ءودهلا ىلع ظافحلل ةركبملا ليئارسإ ضورع نيسحلا

 لمعلل .ًالوأ .ةياهن عضنل» :نيبارل لاقف .ينمض ران قالطإ فقول ةريخألا نيسح
 وه ناياد نهذ يف ناك يذلا لمعلاو .«بسانملا درلا هل لسرن مث ءانيلع هتضرف يذلا

 شيج رصانع لوزنو .ندرألا يداو ىلع ةلطملا ةيبرغلا ةفضلا تاعفترم لالتحا
 .ودعلا تاعردم ريمدت زاجنإ دنع ندرألا رهن رباعمو احيرأ ىلإ يليئارسإلا عافدلا

 .طقف سدقلاب قلعتي اميف ماجحإلاو سفنلا طبضب ريشي لظ ناياد نأ ديب
 .ةميدقلا ةنيدملا لالتحاب حصنت يتلا تاحارتقالا لك ًاضفار

 ءانثأ سيكران ىلإ نمزياوو مضني امدنع مويلا كلذ ةريهظ هفقوم رركي فوسلو

 عتمتي وهو «يهلإ رظنم نم هلاي» :ناياد لاق .ًاثيدح ررحملا ربكملا لبج ىلإ امهترايز

 سيكران نأ ديب .اهسئانك جاربأو ةيبهذلا اهبابقب ةميدقلا ةنيدملل لهذملا دهشملاب

 .رظانملا ةدهاشمب جازم اذ نكي مل .راوسألا كلت قارتخاب نذإ ىلع لوصحلل قاوتلا

 ةقالعلا ريمدت لواح دق (Titus) سوتيت ينامورلا لارنجلا نأ فيك هركذت ىدلو

 ناكف .ةميدقلا ةنيدملا لالتحال ًايروف ًانذإ بلط .لشف هنكلو سدقلاب ةيدوهيلا

 .ماغلألاب ةنيدملا طيحم عرز شيجلا عيطتسي .«فورظ ةيأ تحت Yr :ناياد باوج
 امبرف راوسألا قارتخا امأ ؛اهسفن ءاقلت نم مالستسالا ىلإ اهعفدو اهترصاحمو

 ديرأ ال» :ناياد لاقو .هلمحت ليئارسإ عيطتست ال يبلس يملاع لعف در ةرارش قلطي

 (VV) .«ناكيتافلا كلذ نم ًائيش
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 يوباب حارتفا ليئارسإ ىلإ لصو دق ناك ذإ .دوصقم ريغ امور ىلإ حيملتلا نكي مل

 .نيفرطلا نم موجه يأب اهتمرح كهتتت ال ةحوتفم ةنيدم سدقلا نالعإ هدافم

 نييليئارسإلا ىلع أطغض سرامت تعرش يتلا ةطخلا نطنشاو تكراب ام ناعرسو

 لوخدف .ةميدقلا ةنيدملا لوخد نع ماجحإلاو ندرألا عم ران قالطإ فقو لوبقل

 لب .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نييحيسملا باضغإ طقف ينعي ال نآلا ةميدقلا ةنيدملا

 .كلذك نييكيرمألا ءادعتسا

 دونجلا لواحي ال فيك .اعقاو أرمأ ةموكحلا حنمي ةميدقلا ةنيدملا ةرصاحم نكلو

 اذه حرط ؟هيلإ اولصو عقوم سدقأ لوح راتمأ دعب ىلع نوقلحتملا نورصتنملا دوهيلا

 نم ةيناثلا ةعاسلا يف يلاتلا اهعامتجا مأتلا امدنع ةيرازولا عافدلا ةنجل يف لاؤسلا

 .مويلا كلذ ءاسم

 لالتحاب ةيليئارسإلا تاوقلا موقت .باوج ىلإ .ريثك ددرت دعب .لوكشإ لصوت

 .مهتاسدقم مارتحا مهل نمضتو اهلك سئانكلا ءامعز ةموكحلا عمجتو ةميدقلا ةنيدملا

 ران قالطإ فقو ىلإ لصوتلل ةدحتملا ممألا يف ةلوذبملا دوهجلاب ًارّكذم .نغيب رّدحو
 ةداق ريسي نأ حرتقاو . VALA ماعلا يف لصح امك راوسألا جراخ مهئاقب لامتحا نم

 ةنيدملا ةمرح لجأ نم اولصُي نأو يبرغلا رادجلا ىلإ نويندملاو نويركسعلا دلبلا
 ةركف امأ .اهلالتحا عم ةالصلا مقتّلو ةنيدملا اولتحا .نولأ لاغيب قفاو .اهتيسدقو

 كلملا عانقإل نيملسملاو نييحيسملا ءامعز ىلإ ليئارسإ هجوتت نأ تناكف اريباش ميياح

 مظعم لعف دودر تناك .ءامدلا ةقارإ نم ديزم ريفوتو ةنيدملا ميلست ءودهب نيسح
 نودبو .روفلا ىلع ةنيدملا لالتحاب بلاط .ًالثم (Galili) يليلاغف :ةمئاشتم ءارزولا

 .هتورذ ىلإ ةدحتملا ممألا طغض لصي نأ لبق .ةعجعج

 ناياد لازامو .ودبي ام ىلع .لصفلا ةملكلا يه ناياد ةملك تلظ .هلك كلذ عمو

 عافدلا شيج رطيسي املاط هنأب هتضراعم للعو .ةميدقلا ةنيدملا لوخدل ًاضراعم

 ءانيس يف لاتقلا مسحي ىتح راظتنالا نكمي هنإف .ًايركسع ةقطنملا ىلع يليئارسإلا



 .نغيبو عافدلا ريزو نيب صاخ ءاقل يفو .ىرخأ ندم ةكرعمب هسفن مازلإ لبق ًايئاهن

 اميف اهنع ىلختتل ةسدقملا نكامألا ليئارسإ لتحت الأ يغبني :رخآ ًاليلعت لوألا فاضأ

 الأ لوكشإ مامأ همسق ىدلو .ليئارسإ ىلع ةيلود تاعطاقم ضرف ديدهت تحت دعب

 نم رثكأ يليئارسإلا طاشنلا حبكي نأ ناياد عاطتسا .يرورض ريغ موجه يأ زيجي

 دحأ لاق امك .ًازغل ىرخأ كراعم يفو سدقلا يف هريكفت لظ كلذ عمو .لبق يذ

 فوس» :حازملا نم ولخت ال ةجهلب يكيرمأ يسامولبد ىلإ رابكلا عافدلا شيج طابض

 .«هتعطاقمو ثادحألا راسم ضارتعال ةلواحم ةيأ نع هنيع ناد ضمغي

 :رانلا قالطإ فقو لجأ نم ةكرعملا

 al روفلا ىلع خيشلا مرش لالتحا وأ .ايروس ةمجاهم وأ .ةميدقلا ةنيدملا لتحت له
 مهف ذإ .ماهلا نمزلا لماعل ةعضاخ تناك ةلئسألا هذه لثم لك - رخآ Legs راظتنالا

 ىلع كرويوينو نطنشاو يف لب ةكرعملا ناديم يف مسحت نل برحلا نأ نويليئارسإلا

 .ليم فالا ةتس دعب

 نم مويلا كلذ ةحيبص أركبم نابيإ LI ليحر ءارو نمكي ناك يذلا وه مهفلا اذه
 لمحي نابيإ ناك .لاتقلا فقوب ًارارق ةدحتملا ممألا ينبت طابحإ ةمهم يف بيبأ لت

 ليئارسإ حنمي كلذبو .اهنوضفريس برعلا نأ أقثاو .لماش مالس ةطخ سلجملا ىلإ

 ةياهن دعب ام ىلإ رظني ناك نابيإ نكلو .لاتقلا نم .ًامايأ نكي مل نإ .ةيفاضإ تاعاس

 ىلع أممصم ناك .ديكأتلاب برحلا ولتتس يتلا ةفثكملا ةيسامولبدلا ةرتف ىلإ .برحلا
 تربجأ ثيحا9051١ ماعلا يف (ةيسايسلا ةمدصلا)و (سوباك) هامسأ ام يفالت

 قرتخن نحن اهف» .مالسلا ضرف نود اهبساكم نع يلختلا ىلع ةرصتنملا ليئارسإ
 دق انقنع نأ اوريل كلذك حرطت ططخ يه اهو .ةيناث ةقلغملا ةيبرعلا ناودعلا ةرئاد

 .«ةقنشملا لبح ...ىلإ تديعأ

 ريغي نأ يف .ًاضيأ .لمأي ناك هنأ نيح يفف . ًاددرتم .كلذ عم .لوكشإ ناك
 AALA ماعلا دنم ةمئاقلا ةيليئارسإلا - ةيبرعلا تاقالعلا ةئيب يركسعلا رصنلا

 روتكدلا دوز .كلذك ةفزاجم دعي ةلحرملا هذه يف مالسلا ركذ نأ دجو دقف



 tv وينوي :يناثلا مويلا

 تاميلعتب نابيإ ءارزولا سلجم ريتركس (Yaakov Hertzog) غوزتريه فوكاي
 هذه يف مالس تاحارتقا وأ ةيسامولبد أططخ حرطت Yi كنم بلطن :اهدافم

 ةديعب ةيسامولبد تاهاجتال جيورتلاو .يركسعلا روطلا زاجنإ انيلع لب .ةلحرملا
 ميدقت نع ًالضف . انتاوق مدقت فاقيإ لجأ نم طغضلا ديزي طقف امنإ .لانملا

 هذه Jie قيقحت صرف ةقاعإل ةضرع انلعجي ةدحتملا ممألا ىلإ هذهك تاحارتقا

 ةيئانث ةانق ةيأ ربع وأ ...ناديملا يف ةرشابملا تالاصتالا قيرط نع تاحارتقالا

 (TA) .«تاثداحملا ءانثأ حتفت نأ نكمي

 .مونلا معط امهيف قذي مل نيموي ىضق نأ دعب .ةجرعتملا هتلحر يف نابيإ قلطنا

 رخأت مث .هتيبل يمامألا جرملا تربع ةيندرأ ةيظشتم ةلبنق نم ةبوجعأب اجن .ًالوأف

 :ةيركسع رورم ةكرح ببسب تاعاس عضب نيكرحملا تاذ ةيلحملا هترئاط ىلإ هلوصو

Laiرادار ىدافتتل ضفخنم عافترا ىلع هترئاط تقلح .اهلك تدشح دقف رومألا ةيقب  

 ةرم فقوت مث .هتلحر ةعباتمل ناريط طخ نع ثحبي ذخأ مث .انيثأ يف تطحو .ودعلا

 مل .كرويوين يف ًاريخأ كهنملا ةيجراخلا ريزو طحي نأ لبق مادرتسمأ يف ىرخأ

 .نمألا سلجم ىلإ ًاروف بهذ لب .حرتسي

 عبرألا هذه يليئارسإلا ريفسلا ىضق دقف .قلقب هرظتني ليئافر نوعدج ناك

 .رانلا قالطإ فقوب رارق رودص دض ةقةشمب لضاني ةمرصنملا ةعاس نيرشعلاو

 ةلاح ءاهنإ نود برحلا لبق هيلع تناك ام ىلإ عاضوألا ديعي رارق رودص .ًاصوصخ
 ينجي الأ بجي» :لوقي (Arthur Goldberg) غريب دلوغ رثرأ ىلإ بتك دقف .برحلا

 .بسحف ليثارسإل سيل يويح رمألا اذهف ةيركسع ةميزه نم ًايسايس ًارصن رصان

 نمضتي Yi ىلع .هلوصو ىدل .نابيإ i ..طسوألا قرشلا يف برغلا عضول لب
 هذه لثم هببست يذلا ررضلا نع ًالوطم ثدحتو .ةندهلا ماظن ىلإ ةراشإ ةيأ رارقلا

 مالكلا ةصرف هل تحنس نأ دعب غريب دلوغ درف .«ةلبقملا مالسلا دوهج ىلإ ةراشإلا

aly ay obi! Lets oolىهتنا دنقل يلفت ال تانا  So shall pop cies poll 

 .«رارملا عورشم ةدوسم هيطعأس :نوعدج لسرأ ...ءيش



 ثيح سلجملا بطاخيل تاظحل دعب يعدتسا ذإ .صنلا قيقدتل تقو نابيإ ىدل نكي مل
 .ةعراب ةملك تناك كلذ عمو .رفسلا قيرط يف وهو اهبتك هدي طخب تاظحالم نم أرف

Bassةحجانلا ةمواقملا ىلإ رطخلا تزاتجا دق» ليئارسإ نأ نع نالعإلاب  

 ىلإ ءانيس ةركسع ةداعإ نم أءدب .ةمزألا لوصأل يخيرأت درسب نابيإ عبات «ةديجملا
 ًافصو ليئارسإ فصوو .ناريت قئاضمل رصان قالغإو .ةيلودلا ئراوطلا تاوق جارخإ

 .«طقف ةدحاو ةئرب نآلا سفنتت ...ليئارسإ» :هلوقب .راصحلا ىلإ ًاريشم ًايزاجم

 تأدب Laie تيوط يتلا ةلظملا» ب اهايإ ًافصاو ةيلودلا ئراوطلا تاوق ىلإ راشأو

 مهيلإ ًارظان دوجوم ريفس لك ىلإ هجو ذإ .ةيمارد هتاراشإ تناك امك .«رطمت ءامسلا
 وأ كرويوين ةوقلاب قلغت ةيبنجأ ةوق ليختو ةدئاملا هذه لوح رظنا» :لوقلا .ًادرف ًادرف
 cline وأ ويكوط وأ .ويروأ .نغاهنبوك وأ نولوط وأ ايليسرم وأ نطسوب وأ لايرتنوم
 رهظأ .ًاريخأو .«ةرظتنتس مك ؟لعفتس اذام ؟كتموكح در نوكي فيكف .يابموب

 مالس ةطخ ىلإ اعدو .غوزتريه ةحيصن ًالهاجتم «ةيملسلا ليئارسإ ةزيرغ» حوضوب
 ماطح نم تاقالعلا نم ًاديدج ًاماظن ينبن انوعد» :ًالئاق طسوألا قرشلل ةلماش

 (+T) ..ًافطلو ًاعوطس رثكأ رجفل أدهشم مالظلا ربع pile !!يضاملا

 نإف .ىلوألا ةرملل تاميلعتلا هزواجتب نابيإ اهدلو يتلا رطاخملا تناك امهم

 ءاحنأ لك يف تاعاذإلا تذخأ ذإ .رثكأ لب .اهتلداع دق ةباطخلا يف هتعاربو هتيرقبع

 .ةملكلا مامزب كاسمإلا يف هتعارب ييحت .زميات كرويوين اهتمدقم يفو .ملاعلا

 ةيسامولبدلا تاباطخلا دحأك» هفصوب هباطخ نويبيرت وغاكيش ةفيحص تحدتماو

 كلذ ناكو Lagos أريثأت ماعلا يأرلا يف نابيإ ثدحأ .ءروصعلا رم ىلع ةميظعلا

 لالخ ضيبألا تيبلا اهاقلت يتلا ةلاسر ١7440 لا نيب نم ناك ذإ .ليئارسإ حلاصل

 ZV g ةيدايح ZY g .ليئارسإ ديؤت 247 برحلا نم ىلوألا ةعاس نيعبرألاو ينامثلا

 نييكيرمألا فصن نم رثكأ نأ (Harris) سيراهل عالطتسا رهظأو .برعلا معدت طقف

 فقوملا زيزعتب طسوألا قرشلا برح وسدنهم مه تايفوسلا نأ نودقتعي اوناك

 .طسوألا قرشلا يف ةفصنمو ةلداع تناك يتلا ةفاحصلا ىتح .مانتيف يف يعويشلا

 .ليئارسإ هتزرحأ يذلا مدقتلل اهتوشن ىفخت ال تذخأ



 4 وينوي“ :يناثلا مويلا

 عبات .ةماعلا فطاوعلل Lala ساسحلا نوسنوج ندنيل تاروطتلا هذه تفت مل

 (Lady دريب يديل هتجوز هل تمدق ثيح بتكملا ةفرغ يف بجتحم وهو .سيئرلا

(Birdتايرجم صحفت وتسر نيوخألاو ارامنكمو كسار ةبحصب راطقإلا ماعط  

 .ىربكلا برعلا ةبذك نمو ةمزألا يف تايفوسلا رود نم ًادج ءاتسم ناك دقف .برحلا

 اهضرعو ةدحتملا تايالولا لوط يف ةمراعلا ليئارسإل دييأتلا ةجوم تلغش دقل

 .ةمداقلا تاباختنالا ةنس تابلطتم هتلغش امك .هسفن نوسنوج

 .لقألا ىلع ءانيس يف هتلتحا امب ظافتحالاب ليئارسإل حامسلا ىلإ ليمي ناك

 D :ًالئاق حوضوب كسار دكأف .ةيلبقتسملا تاضوافملا يف ةمواسم ةقروك همادختساو

 قدأ ًاحيضوت وتسور تلوو فاضأو .«ةليثض ةيوست لبقت ليئارسإ لعجن نأ عيطتسن

 يتلا ةندهلا تاقافتا ساسأ ىلع نوكتس برحلا هذه ةيوست تناك اذإ امع» :هلؤاستب

 يف ةيح ةيليئارسإلا ةيضقلا نيلعاج .ليئارسإ هاجت ءادعلا ةيعضو يف برعلا كرتت

 ملاعلا يف دي تايفوسلل نوكتل ةصرفلا حيتتو .مهل ةدحوم ةوقك ةيسايسلا مهتايح

 ةيطسوأ قرش ةلودك ليئارسإ لوبق ساسأ ىلع ةيوستلا تناك اذإ اميف وأ :يبرعلا

 .«ناريت قئاضم يفو ةانقلا يف رورملا قوقح اهل

 ربع تلسرأ ةيرس ةلاسر يفق ؛عبطلاب دايقنالا يلهس نويليئارسإلا ناك

 ةيليئارسإلا ةمكحملا سيئر (Shimon Agranat) تانارغأ نوعمش يضاقلا

 سيئرلل لوكشإ اهيف دكأ .نوسنوج ىلإ غريب دلوغ نمو .غريب دلوغ ىلإ .ايلعلا

 ةلازإو .ناريت راصح كف يف اكيرمأ اههجاوت يتلا تابوعصلا مهفتي هنأ نوسنوج

 دعاست نأ اكيرمأ نم طقف اهيف بلطو .ليئارسإ نمأ هل ضرعتي يذلا ديدهتلا

 ةبلاطم معدت نأو .لاتقلا فقوب نمألا سلجم نم رارق رادصإ ريخأت لع

 .ًامسح رثكألاو .ةلتحملا ةيبرعلا يضارألا ءالخإ لباقم مالسلا قيقحتب ليئارسإ

 نحن» :كلذ ادع ام يف .لوقي لوكشإ بتكو .لخدتلا نع تايفوسلا عدر

 .«انسفنأب رمألا عم لماعتلل نودعتسم



treبرحلا نم مايأ ةتس  

 دقتعي ناك امك .ىليئارسإلا بلطلا لوبقل - ودبي ام ىلع - ةدعتسم ةرادإلا تناك

 يف ةصاخلا هرداصم ىلع ًادامتعا .نويروغ نب نأ الإ .نويليئارسإلا نولوؤسملا

 ءاهنإ ديرت اكيرمأ نإ .ةفدب نوسنوج ةلاسر لصوي مل نابيإ» نأ جتنتسا .ةموكحلا

 (YY) .«ةعرسب رصان

 ًاضيأ ناك هنإف .برحلا بسكت ليئارسإ لعج يف ًابغار نوسنوج ناك اذإ .نكلو

Lal gsىلإ ررض نم طسوألا قرشلا يف اكيرمأ حلاصمب قحلي نأ نكمي ام فيفختل  
 يف نغيسوك ىلإ سيئرلا قربأف .يتايفوسلا داحتالا عم مادص يدافتلو .دح ىندأ

 ةدحتملا تايالولل رصان ماهتا ضفر ىلع تايفوسلا ثحي ًاحابص ”٠١.١ ةعاسلا

 ًايعاسو .قئاضملا يف ةحالملا ةيرحب اكيرمأ مازتلاب هايإ ًاركذمو ليئارسإ عم ؤطاوتلاب
 لاتقلا نأ دقتعن انلز ام» :ًالئاق .نمألا سلجم يف اكيرمأ عم تايفوسلا نواعت ىلإ

 هجوب .نغيسوك نم بلطو .«نكمي ام عرسأب فقوتي نأ بجي ىندألا قرشلا يف

 ءارو ام ىلإ باحسنالا ىلإ تاوقلا عيمج وعدي لاتقلا فقوب ًارارق معدي نأ .صاخ

 ىلإ وعديو .هفقوم وأ هبلاطم وأ فرط يأ قوقح نم صاقتنالا نود .ةندهلا طوطخ

 .اهتعيبط تناك امهم ةوقلا مادختسا ءاهنإ

 فقوب رارق ىلإ لصوتلل دوهجلا تناك نيح يف .نغيسوك نم باوج لصي مل
 ىلإ فدهي يكيرمألا عورشملا نإ :ةحضاو تارابعب غريب دلوغ لاق .ةدمجم لاتقلا
 تاليدعت» ءارجإو تاوقلا لصف لوح ةرشابم تاثحابم يف ءدبلاو راصحلا ءاهنإ

 فارتعاب مهبساكم ةضياقم ىلإ نوعسي اوناك نيذلا نويليثارسإلا نوكي نل .«ةيميلقإ
 .غريب دلوغ حضوأ امك .رارقلا اذه لثمب ءادعس .اهعم مالس دقعو ليئارسإب يبرع

 ذخؤت .ةلماك ةقفصل اهنإ» :هلوق متتخاو .وكسوم هتمعد نإ همعدتس نطنشاو نأ ديب

 ًامرغم ناك هنإف .اكيرمأ دض هلك نانطلا وكنيريديف مالك مغربو .«اهلك كرتت وأ اهلك

 ًابجعم ناكو «هسفن ناطيشلا عادخ عيطتسي ركام يدوهي» هنأب هفصو .غريب دلوغب

 يتلا سورلا طورش نم دعبأ ىلإ بهذ دق يكيرمألا عورشملا نأ ديب .هتيعادبإب

 ريفسلا ىقلت .كلذ عمو .طورشم ريغ يروف باحسناب لاتقلا فقو طبرت تلازام



 فقل وينوي :يناثلا مويلا

 فونويميس .ةيجراخلا ريزو بئان نم ًايئانثتسا فتاه مويلا كلذ دعب اميف يتايفوسلا

(Semyonov)ىلإ تاميلعت وكيمورغ مساب فونويميس ىطعأ .وكسوم يف  

 ىتح كلذ لعفت نأ كيلع» .باحسنا نود ىتح .طيسب قالطإ فقو لبقيل وكنيريديف

 .«ةيبرعلا لودلا قفاوت مل ول ىتح .رركأ .ةيبرعلا لودلا قفاوت مل ولو

 .تايفوسلا ةسايس يف ئجافملا لوحتلا اذهب نويكيرمألا نولوؤسملا مدص

 دق وكسوم نيبو هنيب تالاصتالا نأ مأ .هتاميلعت وكنيريديف زواجت له اولءاستو

 دعب - نغيسوك نم نخاسلا طخلا ىلع ةملاكم يقلتب ىضوفلا تقمعتو .تراهنا

 ىلإ ةفاضإلاب لاتقلا فقول همعد ديؤي - ةريخألا ةملاكملا يقلت نم تاعاس ينامث

 فقوم ىلإ نوبيجتسيس اوناك اذإ ام لوح ضيبألا تيبلا يف لادج أدب .باحسنالا

 سلجم يف اناريفس لازام» .ًاريخأ نوسنوج باجأ .نغيسوك فقوم ىلإ مأ وكنيريديف

 رارق ىلع اقفاو دق انيريفس نأ ملعنو .راهنلا لاوط ةفثكم تارواشم نايرجي نمألا

 .«ىلوأ ةوطخك لاتقلا فقو ىلإ وعدي أدج ريصق

 دلوغ عقوت امك هب اووجهتبي مل نييليئارسإلا نكلو .روطتلا اذهب نويكيرمألا جهتبا
 قرغتسي فوس باحسنالا نأب غريب دلوغ ءاعدا ىلع نيككشتم اوقفاو دقف .غريب

 نوجعزني اوناك مهنكلو .ةيسامولبدلل ةعساو ةصرف نيكرات «لقألا ىلع روهش ةعبرأ»

 نوعيطتسي ال مهف .ةيعافد «by نوضوخي مهنأب مهئاعدا مغرو .ةندهلا ركذ درجمل

 ناك .اهيلع اوضياقيل ضرألا نم ًاديزم نوديري مهنأ ىوعدب رانلا قالطإ فقو ضفر
 اننإ» : نمألا سلجم مامأ هلوقب نابيإ اهرهظأ يتلا ةيويحلا ءارو ًايفتخم قزأملا كلذ

 .«رانلا قالطإ ,Wad معدنو ؛دبحنو .بحرت

 ففقو يرسي فوسو .رارقلا ردص .رهظلا دعب ٠,٠ ةعاسلا يف .قئاقد عبس دعبو

 ىلع رهظ ذإ .هتقو نوسنوج عضي مل .شتنيرغ تيقوتب ةرشاعلا ةعاسلا هبجومب لاتقلا
 نوكي نأ لمأن ام هاجتاب ...ىلوألا ةيرورضلا ةوطخلا ٠ :نلعيل ينطو نويزفلت يف روفلا

 (VY) .«طسوألا قرشلا بوعش لكل مدقتلاو رقتسملا مالسلا نم ًاديدج ًانمز



 برحلا نم phi ةتس ۲

 دودر برعلا نوبودنملا لجسي مل ذإ :هناوأل ًاقباس ناك نوسنوج روهظ نأ ديب

 .يندرألا ءارفلا دومحم روتكدلا وه ءارفسلا نم هلعف در ىدبأ نم لوأو .دعب مهلعف

 موي تاذ ضفرو .اكيرمأ يف همولع ىقلت يذلا يسايسلا .سنوي ناخ يف دولوملا

 ليلق لبق ارفلا ىقلت .يليئارسإ ةحفاصمل رطضي اليك ةدحتملا ممألا ريتركس بصنم

 .ندرألاب تلح يتلا ةميزهلا ىدمب هربخأ .هتيجراخ ريزو .ناقوط دمحأ نم ًافتاه

 .ةيلودلا ئراوطلا تاوق نأشب هرارق راع ببسب ملأتي لاز ام يذلا تناتوي كلذ دكأو

 ,ةروصلا» :لاق ذإ .هابتنالا هيلإ تفلي اليك برحلا بوشن ذنم راظنألا نع ًابئاغ لظو
 ضهن امدنع نآلا هتمدص تفعاضتو LS ارفلا رجفناف .«ةبيئك ةملظم يقيدص اي

 .لاتقلا فقو هلوبق نلعيل

 سدقلا ةنيدمو .يرصملا شيجلا ىلع ظافحلاو لاتقلا ءاهنإ حيتافم تناك

 برتقا ةشقانملا ةيادب يف .ينوقلا دمحم دي يف .ةيبرغلا ةفضلا ةيقبو ةميدقلا

 نأو ءرّمَد دق يوجلا رصان حالس نأب هربخأو يرصملا بودنملا نم غريب دلوغ

 نأ ةطيرش .ليئارسإ باحسنا قيقحت ىلع لمعي نأب هدعوو .برهت تذخأ هتاوق
 .ةرهاقلا نم ةقيقحلا نع ملعتساو .ينوقلا لهذف .لاتقلا فقو رارق رصم معدت

 باحسناب رمأي ال رارق يأ ضفريس ينوقلا ناك .ةحيرص تامولعم ىقلتف

 اذه ىلإ رقتفي رارق عورشم يأف .طورشم ريغ ًاباحسنا ةيليئارسإلا تاوقلا

 ىلع .ةيرخس نود - ًافيضم .ضاير .ةيجراخلا ريزو حرش امك .لبقي ال طرشلا
 الو .ةيرصملا تاوقلاب تطلتخا دق ءانيس يف ةيليئارسإلا تاوقلا» نأب - ودبي ام

 اذكهو .«نيقيرفلا نم يأ عضو ررقتل ةدحتملا ممألل ةعبات ئراوط تاوق دجوت

 رمآت نادأو .وكنيريديف - غريب دلوغ ةيوستل هضفر نلعأو نوفركيملا ينوقلا ذخأ

 يثعبلا - ةمعط جروج روفلا ىلع هالت مث .ناودعلا يف ايناطيربو ةدحتملا تايالولا

 .رصم فقوم عم ايروس ةدحو ًادكؤم - تاراظنلا وذ .نيخثلا ريصقلا .يلاكيدارلا

 رارقلا ركنتسا يذلا (Adnad Pachachi) يججابلا ناندع .يقارعلا ريفسلا مث

 .«ليئارسإل ًامالستسا» هفصوب



 ery وينوي :يناثلا مويلا

 لوطسألا حتفي نأ ضرعو ىربكلا ةبذكلا ىفن .غريب دلوغ دوهج تطبحأ دقل

 ةيلآ ديطوتل ناوآلا توفي نأ لبق ةلواحم رخآب ماقو .ةدحتملا ممألا يبقارمل سداسلا

 سلجملا ضفناو .ًاضيأ تطبحأو .دمصت مل ةلواحم هذه نكلو .لاتقلا فقو قيبطتل

 (YY) .ةعاس Yt ةدمل دقعني ملو .ةياهنلا يف

 ةدقعلا لح :يناثلا مويلا

 لاق Line كرويوين يف رانلا قالطإ فقوب رارق لوأ ةدالو ىلع بيبأ لت فسأت مل
 لهو اهو ودع ىه ams را ا خك ف ت رتضانلا نيه تكا واو

 ةيلمعل هتادادعتسا يليئارسإلا عافدلا شيج لمكأ .دودسم قيرط ىلإ نمألا سلجم

 .برحلا نم يناثلا روطلا يهو (Nachon2) ۲نوشخن

 ءاليتسالاو رصان شيج ةدابإ لجأ نم ةيولوأ ةيرصملا ةهبجلا يلوت ةطخلا تلظ

 مجح يقب ثيح Lola ًامامتها خيشلا مرش يلوأ امك .التمو يدجلا يرمم ىلع

 «ميروي ةيربعلاب-ءاوضأ» ةيلمع نيبارو ناياد زاجأ .طبضلاب مولعم ريغ ةيرصملا ةوقلا
 لحاس نم وأ رمحألا رحبلا نم يتأي ًايلظم ًاموجهو .ةقطنملل ًايرحب أربس ةنمضتملا

 ةلوؤسم ةلماك ةيركسع ةموكح ءاشنإ ىلع ةقفاوملا تمت ةزغ يفو .سيوسلا جيلخ

 ةهبجلا ىلع تايلمعلا عيمج نكلو .ةيعيبطلا ةايحلا ةداعتساو بهنلاو بلسلا عنم نع
 تاوزغ ةيأ ىلع قيرطلا دس شيجلا ةمهم تناك ثيح .ةيناث تثجرأ دق ةيروسلا

dolesی ةفانضألاب .ئوكلا  ple aaداو وود نضارأ  Leنات لكم  

 دعب ليلجلا يف عقاوم فصقب ناتينانبل ركوه اترئاط لعفلاب تماق دقف - برحلا
 روبعب يليئارسإلا عافدلا شيجل حمسي هنإف - امهادحإ تطقسأ .مويلا كلذ رهظ

 مالستسا ليئارسإ لبقت امبر .ًاريخأو .يناطيللا رهن ىتح ضارأ لالتحاو دودحلا
 .مالستسالا ىلع اهرابجإل تقولا كلذ ىتح ًاًئيش لعفت مل اهنكلو .ةميدقلا ةنيدملا

 ةيبرغلا ةفضلا يف ىربكلا ندملا ةرادإل ءانثألا هذه يف نويركسع ماكح نيعي فوسو

 ىلإ برهلا نوديري نيذلا ناكسلاب قلعتي اميف امأ .برعلا ناكسلا مرتحي ثيح
 .ناياد لاق امك .مهقيرط يف فقت نل ليئارسإ نإف .ندرألا



 JELEN ءارزولا سلجم لغش وه سدقلاو .ةزغو .ةيبرغلا ةفضلا لبقتسم ناك
 فيلراب ريرقت ىلإ عامتسالا دعبو .ءارزولا سيئر بتكم يف ةليللا كلت عمتجا امدنع
 اياضقلا نويليئارسإلا ةداقلا جردأ .ىلوألا نيعبرألا تاعاسلا يف برحلا تايرجم نع

 ةعوزنملا قطانملاو .هايملا رداصم : اهنيب نمو .برحلا يهتنت امدنع اهنوحرطيس يتلا

 نم (Abe Harman) نامراه يبأ عفر .نينيطسلفلا نيثجاللا ةلكشمو .حالسلا

 عم ًايلارديف ةدحتم .ةيبرغلا ةفضلا يف ةينيطسلف ةلود ءاشنإب ًاحارتقا نطنشاو

 ىلع لاتقلل ليئارسإل نيداعملا ريغ نينيطسلفلا نم ةيزمر Sling لاسرإو ءليئارسإ

 ىرسأو نويندملا لماعي نأب رثكأ ًامتهم لوكشإ ناك .ةيروسلاو ةيرصملا نيتهبجلا
 ءارزولا ثحف .أضيأ هنهذ يف تعمل دق ةيوستلا ةركف نأ مغر .ةيناسنإ ةلماعم برحلا

 : الكاف Aue سالا و ةيسافوتيدلا lag gael) Sue Gla psd ئارد ةروريك ىلع

 نمض طسوألا قرشلا يف ةبسانملا ليئارسإ ةناكم نمؤي ًاجمانرب ركتبن نأ بجي»
 (TE) .«ةنمآ دودحو مئاد مالس قايس

 ةعاسلا تناك glee يف ةدايقلا رقم ىلإ ةلاسر تلصو .ًاليم نيثالث دعب ىلع

 نم تاهيجوت نيسحلا بلط ىلع تاعاس رشع نم رثكأ دعب يأ . ١٠١٠١ ىلإ ريشت

 يخأ» :يلاتلا وحنلا ىلع هتلاسر رصان حتتفا .نآلا الإ باوجلا قلتي ملف .رصان

 اههجاوت يتلا تاظحللا جرحأ عم هجول ًاهجو انسفنأ اندجو دقل .نيسح كلملا زيزعلا

 :بعصلا كعضول ًامامت نوكردم نحن ...ربصلاو لمحتلا اهنم بلطيو ًانايحأ ممألا

 ةيرض يوجلا انحالس ىقلت سمألابف .كلذك راهنت انتهبج تاذلاب ةظحللا هذه يفف

 ىلع تربجأو يوج معد لك نم ةيربلا انتاوق تدرج ذئذنمو .ودعلا نم ةتيمم

 ةفضلا ءالخإ وه نآلا ديحولا انرايخ نأ نظأو ...ىمظع ىوق هجو يف دومصلا

 .«لاتقلا فقوب أرمأ نمألا سلجم ردصي نأ يف لمألاو ALU ندرألل ةيبرغلا

 حالس نأ وهو .نيسحلا هفرعي ناك امب ًاريخأ رصان فرتعا .راصتخاب .اذكهو

 بحسب ًانذإ ىقلت دقل .مات عجارت يف هشيج نأو ًادوجوم دعي مل يرصملا وجلا

 ةيلاكيدار ةمظنأ وأ رصم مول نم فوخلا نود ةيقرشلا ةفضلا ىلإ يندرألا شيجلا



 1 وينوي 1 :يناثلا مويلا

 رصانلا ديع متتخا ذإ .ةيعرش سدقلاو ةيبرغلا ةفضلا لباقم نيسحلا بستكا .ىرخأ

 .ةلسابلا ةيوقلا كتدارإو ىلوطبلا ككولسب ىباجعإ نع كل ربعأ نأ دوأ» :هلوقب هتلاسر

 .«هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو .هشيجو ىندرألا بعشلا اهادبأ ىتلا ةعاجشلابو

 فقول هبلط نويليئارسإلا لمهأ دقل .هلعف ريغصلا كلملا عيطتسي ام كانه لاز ام

 .سلبان ربع- ةيبرغلا ةفضلا ةيقب ىلإ روفلا ىلع مهتاوق تمدقتف .ينمض لاتق

 يداو ىلإ تطبهو ةميدقلا ةنيدملا ىلع تلوتساو = ليلخلاو .محل تيبو .ةيليقلفو

 .احيرأو ندرألا

 ضوخي oly دبال ناك .ًامامت ةكبترم ةكهنم تناك شيجلا تادحو نم ديدعلا نأ مغرو
 ءاهلافغإ نكمي ال يتلا قئاقحلا هذه هاجت .بئتكملا كهنملا .نيسحلا قفاو .كراعملا ضعب

 رماوأ ١١.5١ ةعاسلا يف نويندرألا ةداقلا ىقلتو .ةفضلا ءالخإب ضاير حارتقا ىلع

 ىلإ نيسح كلملا اهب ثعب ةقمنم ةلاسر يفو .ندرألا رهن ربع هدرفمب لجر لك .عجارتلاب

 :هتاوق اهتضاخ يتلا كراعملا ىلعو هسفن ىلع اهيف ىنثأ «فراع» يقارعلا سيئرلا

 يبرعلا مهافتلاو ةيبرعلا ةوخألا نأ ىلع نيمرصنملا نيمويلا ثادحأ انتلد»

 ميقلا هذه لظتس-اهيلإ قوتلاو ةنجلا يف ةبغرلا اهنع تربع يتلا ةيفاصلا قالخألاو

 ناردجلاو باضهلا ىلعو .ءارضخلا جورملا يف انمد جزتما ...نمزلا رورمب ةدلاخ

 (؟0) .ةرهاطلا ضرألا بلق يفو

 تايالولا نيب قافتالا مت نطنشاو 43 .ودبي ام ىلع .لوحتت ثادحألا تأدب مث

 .تاعاس عبسب يندرألا تيقوتلا ىلع قباس تقو يف .يتايفوسلا داحتالاو ةدحتملا

 نيذلا نييليئارسإلل ًافالخو .رارقلا نويليئارسإلاو نويندرألا لبقو .لاتقلا فقو ىلع

 دقتعا .مهمدقت اوعباتي يكل لاتقلا ففو رارقل رصم ضفر ىلع نودمتعي اوناك

 نم تدرو ريراقت عابطنالا اذه ززعو .ةميزهلا نم هذقني نأ نكمي رارقلا نأ نيسحلا

 تلازام امهتادحو نأب هنثمطت -سلبان يف يكرت ريداغيربلاو .يزاغلا- ناديملا ةداق

 .لاتقلا ىلع fold لازام شيجلا نأو دومصلا حورو طاشنلاو ةيلاعلا ةمهلاب عتمتت



Aaبرحلا نم مايأ ةتس  

 لخديس .هئاغلإل كلملا أيهت .ءالخإلا رمأ رادصإ دعب نيتعاس نم لقأ يف اذكهو

 تاميلعتلا تردص .تقولا كلذ ىتحو .رجفلا عم ذيفنتلا زيح لاتقلا فقو رارق

 يف تابثلاو ةيناث رهنلا روبعب ةيفرشلا ةفضلا ىلإ تبره يتلا تادحولا عيمجل

 نييئادفلاب ززعملا .لالط نب نسح ريمألا ءاول رمأ امك .رهنلا برغ مهعقاوم

 عيمجت داعي نيح يف ندرألاو احيرأ يرسج ىلإ ةيدؤملا قرطلاب كسمتلاب .نييقارعلا

 ناك ام اذإ هنأ نيسحلا دقتعا دقف .سلبان نم قرشلا ىلإ نيعبرألا ءاوللا اياقب

 ةفضلا نم ًاريثك نإف ةعاس نيرشعو عبرأ ةدمل عقاوملا هذه نع عافدلا ناكمإلاب

 )07( .اهذاقنإ متيس سدقلا ةنيدمو ةيبرغلا



 (وينوي V ثلاثلا مويلا :برحلا)
 سدقلا ىلع ءاليتسالل ةيريصملا ةكرعملا

 يرصملا «راتسلا» قرم

 يكيرمأ نونجو ةيتايفوس تاديدهت

 ةيفرشلا ةفضلا ىلإ هشيج ءالجإ مدع هرارقب رصانلا دبع نيسحلا كلملا ربخأ

 عيمج يقو ندرألا رهنل ةيبرغلا ةفضلا يف اندونج لك ترمأ دقل» :اهيف لاق ةيقربب
 رصنلا نوكيس هللا نوعبو .اهيف اودمصيو مهعقاومب اوكسمتي نأ ىرخألا تاهبجلا
 .ةيناودع رثكأ اهتجهل تناكف هدنجل اهثعب يتلا ةلاسرلا امأ .«ًاضيأ انفيلحو مكفيلح

 ,مكرفاظأبو .مكيديأو .مهتحلسأب هومتفقث امثيح ودعلا اولتقا» :ًالئاق اهيف مهاجر

 رانلا قالطإ فقو اومرتحي نأب ةجهللا كلت عم ضقانتي Ley مهايإ ًاركذم .«مكنانسأبو

 .ليئارسإ هتمرتحا نإ

 نم عباسلا موي ةحيبص ٠.٠١ ةعاسلا دعب يلع اطع ىلإ تاميلعتلا هذه تلصو

 ةميدقلا ةنيدملا جراخ نم ةيليئارسإلا توصلا تاربكم تنناك امدنع أمامت وينوي

 ىطعأ دق يندرألا دئاقلا ناكو .مالستسالاو مهحالس ءاقلإ ىلع هلاجرو هعجشت

 يداب رجيملا داقف .نكمم قيرط يأ نع عجارتلا وأ مهعقاوم يف ءاقبلا رايخ هدونج

 ًادعاص بيجلا هترايس .ًاليلق الإ دوقولا نم هعم قبي ملو هتريخذ تذفن يذلا ضوع

 .هلثم نيظوظحم هريغ نكي مل .ءارحصلا ربع احيرأ ىلإ كانه نمو نوتيزلا لبج
 نارين تحت نيرشعلاو ةثملا هتيرس لاجر ةعيابر ليعامسإ يزاغ تنانتفيللا داق ًالثمف

 .اودص مهنكلو .مهءاويإ ًابلاط تيب ىلإ تيب نم مهب باجو .سئابلا عوجلاو ودعلا

 .«دحأ كمرتحي ال مزهت امدنع» :كلذ ىلع Liles لاق



 بايثلا يقزمم تيملا رحبلا ىلإ لوصولا يف اوحجني نأ لبق ةثالث مايأ تضقنا

 Lege )١( مهماسجأ تلزه دقو

 هشيج نم بلط امدنع دحلا اذه ىلإ اكلهم عضولا نكي مل .نيسح كلملاب قلعتي اميف

 دعيف .رصان بضفي نأ دكؤملا نم ناك .رابدألا يلوي رصم شيج ناك نيح يف .دومصلا

 تجتنتسا» :اهنومضم ةرهاقلا نم ةيفرب ىقلت ريصف تقوب هتاميلعت نيسحلا ردصأ نأ

 ىندأ نود .اتناك ءىمظعلا ايناطيربو ةدحتملا تايالولا نأ ةحلسملا انتاوقل ايلعلا ةدايقلا

 ًادكؤم ةرشابم ريغ ةيوتلم ةروصب ةيقربلا ىلع كلملا باجأ .«ليئارسإ نادعاست .كش

 ةيربجلا» ىلإ اذه هرارق بسنو رانلا قالطإ فقو لوبق ىوس رايخ يأ همامأ نكي مل هنأ

 .رصم نم مداقلا رطخلا لامهإ نكمي ال كلذ عمو .(ردقلاو ءاضقلاب ناميإلا) ةيقرشلا

 ندرألا نوبلاطي نيذلا نوجتحملا كلذكو . Glee عراوش تمع دق ةيرصانلا تارهاظملاف

 يدؤت ةلكشم رثكأو .يتايفوسلا داحتالا ىلإ زاحنتل .برغلا عم اهفافطصا نع ىلختت نأ

 ىلإ رهنلا برغ نم نيينيطسلفلا نم فالآلا تارشع بوره يه رارقتسالا مدع ىلإ

 - ۱۹٤۸ ماعلا Jia نيطخاسلا نيينطسلفلا نيئجاللا ىلإ مهددع فيضأ ام اذإف .هقرش

 نيينيطسلفلا نم ةديدجلا ةجوملا هذه نإف -يندرألا بعشلا ةيرثكأ نولكشي نيذلا
 .يمشاهلا مكحلل ًاديدهت لكشتس نيدرشملا

 اهنإف .نيسحلل ةتيمملا ةينيطسلفلاو ةيرصملا تاديدهتلا ةروطخ مغر .كلذ عمو

 افخوكراب يشومو .مار يروي اءاول قلطنا saa .هل ليئارسإ ديدهت مامأ ةليئض ودبت

 ىلإ ةبارع نم مار تابابد مدقت ىدلو .سلبان هاجتاب نينج نم رجفلا ليبق نيعردملا

 نم ةبابد YO ترمد قرشلا وحن يديلقت ريغ عافدنا يف ةنيدملا ةمجاهمل سابوط

 تادحوو ةاشملا تاوق تناك نيح يفو .تازيزعتلا قيرط هيلع تدسو يزاغلا تابابد

 يف تابابد سمخ تحجن- ةيماد رسج قوف نيدراشلا دراطت تذخأ دق عالطتسالا

 ةرماسلا ةمصاع (Sabastia) اطيسابس ةعردملا تاليكشتلا تلتحاو -هروبع

 ةفرفلا نم ىقبت ام لك .ةبابد VO سلبان يف نييليئارسإلا راظتناب ناكو .ةميدقلا

 نتباكلا لاق .اهيف تابثلاو مهعقاومب كسمتلا تاميلعتب تدوزف .نيعبرألا ةعردملا



 في وينوي ۷ :ثلاثلا مويلا

 ءاقلل رذحلاو دادعتسالا متأ ىلع انك» :ًاركذتم ايارسلا ىدحإ دئاق يبورادلا دمحم

 نع رخآ لتر ءاجو .برتقي ودعلا تابابد نم ًالتر 1.7١ ةعاسلا يف اندهاش .ودعلا

 نم لباوب اهانرطمأف Lait ًافده انل تناكف .هبرع نم يسيئرلا عراشلا قيرط

 تقو ةلأسم تحبصأ اهنأ انكردأو .انعقاوم GES مهيلع رانلا انقالطإ نكلو .انفئاذق

 .«ءاوجألا يف ودعلا ناريط رهظي ىتح

 ةمواقم ىلع ةممصم ةيزمر ةيندرأ تاوق ىوس فكت ملف .سدقلا لخاد يف امأ

 مهلك ةميدقلا ةنيدملا نع نوعفادملا بحسنا دقل .ًاكيشو بقترملا يليئارسإلا موجهلا

 نمو .كلذ نم Jai ددع ىوس ايروتكيف اتسغوأ ةبضه يف قبي مل امك .ةئام الخ ام

 سيئر ةماعزب نيينطسلفلا ءاهجو مه ةكرعملا اورسخ دق برعلا نأب دقتعا نم رخآ
 ةيقرشلا سدقلا Lal .بيطخلا رونأ ةقطنملا مكاحو .بيطخلا يحور سدقلا ةيدلب

 اهسفن دوزت ملف .ةلاحم ال بيرق امع مزهتس ليئارسإ نأو .مزهي ال ًارصان ot ًاناميإ

 .لبانقلاو فئاذقلل ئجالم Gh ملو .ئراوطلل ةيبط داوم نزخت ملف .برحلل نؤملاب
 ةقلحملا تارئاطلا نأب مهسفنأ نوينيطسلفلا نولوؤسملا عنقأ برحلا تأدب نأ ذنمو

 .ةيقارع ىتح وأ .ةيندرأ تناك ربكملا لبج ىلع ةدوجوملا تابابدلاو مهسوؤر قوف

 فحتم قوف فرفرت دوواد ةمجن تدهوشو .وينوي نم عباسلا حابص لطأ نإ امو

 اوسمتلاف .ةقيقحلا راكنإ ءاهجولا ناكمإب دعي مل ىتح .عجارتت بويأ Une aging .رلفكور

 (Y) .رامدلا نم نيملسملا تاسدقم ةيامحل ةحوتفم ةنيدم سدقلا نلعي نأ نيسحلا

 ترسخ ةرسأ ليلس هفصوب .سكعلا لب .نوؤشلا هذهب هبآ ريغ نيسحلا نكي مل

 ًاممصم ناك دقف .نييدوعسلل -ةنيدملاو ةكم- ةيمالسإلا نكامألا سدقأ نم نيناكم

 هللاب ةقثلا ىلع نيينيطسلفلا ثحف .(يسدقلا مرحلا) ثلاثلا ناكملاب ظافتحالا ىلع

 بسح .فنعلا ءاهنإب» ةقباسلا هتوعد نع ىلخت .هيلإ ةبسنلابف .لمألا اودقفي الأو
 الإ هيلع امو .يمسر ران قالطإ فقو لوبقل نآلا هدادعتسا نع ربعو «مئاقلا عضولا

 .نييليئارسإلا عنقي نأ



tteةتس  abiبرحلا نم  

 ليئارسإ عانقإل زنريب ريفسلاو ةدحتملا ممألا .ةعمج .يندرألا ءارزولا سيئر دشان

 ًامخضم .سلبان ىلإ اهمدقت فقوت نأو .ةميدقلا ةنيدملا لالتحا نع ماجحإلاب

 اولشف نإ راهنيس هتمرب يمشاهلا ماظنلاف :هنع مجني نأ نكمي امو .فقوملا ةروطخ

 حارتقا ندرألا يدحت ىلإ ةعمج راشأ ندرألا صالخإ تابثإلو .ليئارسإ فاقيإ يف

 امك .يقارعلا يوجلا معدلا نم ًاديزم هضفرو .ةيبرغلا ةفضلا نع ءالجلاب رصان

 ال يتلا ةحبذملا» فقوي نأ هيلإ لسوتو .زنريب ىلع ًاطغض شامخ لارنجلا دشح

 ىلع لئاسرلا هذه يكيرمألا ريفسلا قربأف .رايهنالا نم ةيكلملا ذقنيو ءاهل ىنعم

clinنطاوم ١٠٠١ ةمالسل يصخشلا هريدقت نم تاريذحتب ةفوغشم .ةعرسلا  

 دكأو .اهموجه ليئارسإ تددش ام اذإ تايفوسلا لخدت رطخو .ندرألا يف يكيرمأ

 .ةرشابم لوكشإ ملكي نأ سيئرلا ىلع Sig .ادج ريصق تقولا نأ نوك ةقيقح زنريب

 ةبذكلا راكتبا نإف .ضيبألا تيبلا ددرت .لاصتالا ءارجإ دح ىلإ رمألا غلب امدنعو

 ليئارسإ ىلع يركسع كرحت يأ حارتقا نم ةرذح ةيكيرمألا ةرادإلا تلعج ىربكلا

 نيسحلا ضرع لاصيإ يف بلغألا ىلع Lely كسار ناكف .ًالعف ةئطاوتم ودبت اليك

 ملاعلا يف اهحلاصمب مامتهالاب» اهتموكح حصنيو بيبأ لت ىلإ رانلا قالطإ فقوب

 دلوت هب ةحاطإلاو .ةقطنملا يف ًالدتعم ًاذوفن ًامئاد نيسحلل نأ اهايإ ًاركذم .«يبرعلا

 (١).ةديدع رطاخم

 نم نيتعاس دعب .ًاحابص ةعباسلا ةعاسلا سدقلا ىلإ كسار ةيقرب تلصو

 نأ لوكشإ ةرازولا سيئر ناياد ربخأ امدنع أدب .ًايركسعو ًايسايس .فثكملا طاشنلا
 يبرعلا قليفلا دونج ناك .ةقباسلا هعقاوم ىلإ داع لب عجارتي دعي مل يندرألا شيجلا

 دكأف .ذيفنتلا زيح لاتقلا فقو لخدي نأ ىلإ تابتلاو مهعقاومب كسمتلا نولواحي

 مل يليئارسإلا عافدلا شيج نأ مغر .ةعرسب ةنيدملا ماحتقا نم دب الأ :ناياد

 ميياح .موجهلا ةطخب نيبار هدوز نأ دعب ناياد نّيَعو .لوكشإ قفاوف .دعب اهرصاحي

 ةيدوهيلا نكامألا لصت نأ كيلع» :ةزجوم هرماوأ تناك .ةيلمعلا ىلع ًافرشم فيلراب
 .«ةليقث ةحلسأ مدختست الو نكمي ام عرسأب ةسدقملا



 ًارارق نمألا سلجم ذاختا رطخ كلانه» :لوقي سيكرانب روفلا ىلع فيلراب لصتا

 مدقت نكلو .روفلا ىلع اهلوخدو ةميدقلا ةنيدملا ماحتقا كيلعف رانلا قالطإ فقوب
 رللفكور فحتم يف روغب ًايكلسال هرودب سيكران لصتاف .«كلقع مدختسا - رذحب

 ةباوب نم هلاجر كيرحتو لاحلا يف ايروتكيف اتسغوأ ةبضه ىلع ءاليتسالاب هرمأو

 مساب يليئارسإلا عافدلا شيج اهرفش يتلا (دوسألا ةباوب) زنويل ةباوب ىلإ دلوريه

 ًاقاوت ىطسولا ةدايقلا سيئر ناك .يبرغلا رادجلا ىلإ ةباوب برقأ اهفصوب «مانتيف»

 ةيلاتقلا يتبرجت يف تكرت» :ًالئاق .برحلا دعب هطابض !digg فرتعا .ةكرعملاب ءدبلل
 عيطتست نل .يتفرعم بسح .سدقلا يفف .ًاقيمع ًاحرج VALA ماعلا يف سدقلا يف

 .«مويلا هزاجنإ عطتست ملام lad زجنت نأ

 كيشو لاتف فقوب نغيب عامس ىدلو .هقواخم سيكران كراشي نغيب محانم ناك

 سلجم رارق نأ» :ًادكؤم .ناياد ىلإ فته .ةعبارلا ةعاسلا BBC لا رابخأ ةرشن يف

 تسل» :ًارمذتم ناياد باجأف .«ىرخأ ةيناث رظتنن الأ بجيف .هلك عضولا ريغي نمألا

 مل ولو ىتح ةنيدملا لوخدب يرماوأ تردصأ دقل ...حئاصنلا نم ديزم ىلإ ةجاحب

 .«ترصوح دق نكت

 دعبو ةرازولا سيئر بتكمب لاصتالا نغيب عرش .لوكشإ عم رواشتلاب نغيب حصن مث

 يف ةرازولا سلجمل ئراط عامتجا دقعب لوكشإ عانقإ لواح .هجاعزإ نع راذتعالا
 تابابدلا مادختسا ناياد زاجأ هسفن تقولا يفو .دح دعبأ ىلع ةعباسلا ةعاسلا

 تردص .اهلوخد ليهستو ةنيدملا ماحتفا ىلع ةدعاسملل ةدودحم ةروصب تارئاطلاو

 حبذملاو .ىصقألا دجسملاو .ةرخصلا ةبق فصق دض مراص ريذحت عم رماوألا

 .ةيناث ةيلود ةمزأ لعشيس اهنم يأب ررض ثادحإ نأل .سدقملا

 ةسداسلا ةعاسلا يف ملسملا يحلا ىلع اهنارين ةيليئارسالا ةيعفدملا تحتف

 ةطيحملا ةقطنملا يليئارسإلا عافدلا شيج ةيعفدم ترطمأ نيتعاس دعبو .ًاحابص

 تارئاطلا نم ملابان لبانق طاقسإ اهعبت اهفئاذق نم LASS ألباو ايروتكيف اتسغوأب



 (Kaiser ميهليو رصيق اهانب يتلا ىفشملاب ةطيحملا قدانخلا تلوحتف .ةيليئارسإلا

(Wilhelmدومحم لاقو .توم دئاصم ىلإ .هتجوز مساب اهامسأو ١505 ماعلا يف  

 ىتح همسج نضغت دقو يئاقدصأ دحأ تدجو» :ايارسلا ىدحإ دئاق سراف وبأ
 اولصو نيذلا نويلظملا دجوف .نييندرألا نم ةيقابلا ةلقلا بره .«فكلا مجحب حبصأ

 يتلا ةبضهلا -زوجلا يداو نم 17 ةبيتكلاو .ربكملا لبج نم ۷١ ةبيتكلا- روفلا ىلع

 ناك اهمظعمف ةيليئارسإلا تاباصإلا امأ .ًامامت ةروجهم ةسارشب مواقت تناك

 .ةشئاط ةيعفدم فئاذقب رشع دحأ حرجو ةعست لتق :ةيتاذ تاباصإب

 نوتيزلا لبج ىلع داشملا يلودلا قدنفلا ىلع اولوتساو Lyin مهمدقت نويلظملا عبات

 كلذب نيزجنم «سيد وبأ» ىلع اولوتسا مث نمو .ملاعلا يف ةيدوهي ةربقم مدقأو

 لقتعا ثيح (Gethsemane) ناميستيغ ةقيدح ىلإ اولزن كانه نمو .ةنيدملاب ةطاحإلا

 تناك .نييندرألا عم سمأ ةليل ترج يتلا ةبيهرلا ةكرعملا حرسمو .حيسملا ديسلا

 ٠١١١ ماعلا يف سربيب يكولمملا ناطلسلا اهداشأ يتلا اهتباوبو ةميدقلا ةنيدملا مهمامأ

 ةداق ىلإ ةلاسر .ثادحألا ًاقبتسم روغ لسرأ .دسألاب هيبشلا هعردب ةنيزم تلازامو

 ةنيدملا ىلع ةلطملا تاعفترملا لتحن اننإ» :(باتكلل يقرولا فالغلا ةروص رظنا) هبئاتك

 يتلا ةميدقلا سدقلا ةنيدم لخد نم لوأ نوكنس .أدج ًابيرق اهلخدن فوسلو .ةميدقلا
 .مكاراصتتا راظتناب ةيدوهيلا ةمألا لايجأ ذنم اهلجأ نم لتاقنو اهب ملحن انلزام

 )£( .«ًاديعس Uae .اورختفاف ةيخيراتلا ةعاسلا هذه رظتنت ليئارسإو

 ىلإ ًافهلتم ناك هلك بعشلاف .لاح ةيأ ىلع .هدحو شيجلا عقوت وه اذه نكي مل
 موي ةرم لوأ تدشنأ يتلا «بهذ نم سدقلا» ةينغأ تناكف .عقوتلا اذه قيقحت

 كيلوك يديت مني مل .روتسيزنارتلا ويدارلا ةزهجأ عيمج مويلا اهب حدصت .لالقتسالا

(Teddy Kollek)قدنف ىلإ عافدنالا نع هقعي مل كلذ نأ ديب .ةعاس نيتس ذنم  

 ةنيدملل تفؤم ةيدلب رقم ميقيل Gila يندرألا (Ambassador Hotel) روداسابمالا

 نم برقملا عباتلا .انييف يف دولوملا كيلوك ىقتلا كانهو .ًابيرق اهديحوت داعيس يتلا
 Ya'akov فوكعاي قيقش (Chaim Herzog) غوزتريه ميباحب ةفدص .نويروغ نب



 ttr وينوي ۷ :ثلاثلا مويلا

 ناك .نيترم يليئارسإلا عافدلا شيج تارباخم سيئرو جدريمك نم جيرخلا يماحملا

 ًاليلحت عضولا اللحم .ةمزألا تأشن نأ ذنم .ةعاذإلا ربع ماظتناب ثدحتي غوزتريه

Gagaًالعفنم ناك دقف نآلا امأ .ًانزتم ًايعقاو  Lagيف ءاقبلا قيطي دعي مل ثيحب  

 .ةميدقلا ةنيدملا وحن عره لب .ةعاذإلا ويدتسا

 سيسق (Shlomo Goren) نيروغومولش ربحلا هقيرط يف غوزتريه فداص

 دق لقالقلل ريثملا .ةيحللا وذ يلظملا ملاعلا نيروغ ناك .يليئارسإلا عافدلا شيج

 ةباصإ هلقت تناك يتلا ةرزنجملا فصن تبيصأ ثيح ءانيس نم ليلق لبق لصو

 روغب نيروغ ربحلا ىقتلا .شبك نرقبو ةاروتلا ةفافلب ًاحلسم .اهقئاس لتقو ةرشابم

 يف تلشفو انه تسلج نإ خيراتلا كل رفغي نل» :ًالئاق هرذحو رللفكور فحتم يف

 يف ناكمب هدعو ذإ .ةحامس رثكأ ناكف .غوزتريه امأ .«(ةميدقلا ةنيدملا) لوخد

 (0) .سدقلا ريرحتب ةموكحلا عنقأ اذإ ةرخآلا

 كسار نم ةيقرب ليلق لبق تقلت ذإ .عانفإ ىلإ ةجاحب تلازام ةموكحلا نأ ديب

 .رانلا قالطإ فقو لوبقب ليئارسإ اهيف حصني

 نذإ ؟اذام» :ًالئاق نيراشتسملاو نييدايقلا ءارزولل ًالجترم ًاعامتجا لوكشإ لأس
 دلوراه نم ةلثامم ةلاسر لب .طقف كسار ةيقرب همامأ نكي مل «5نيسحلل لوقن اذام

 نمو .ندرألا عم لاتقلا فقو يعارت نأ ليئارسإ نم اهيف بلطي ًاضيأ .نوسليو

 :سيئرلا مساب اهيف لوقي غريب دلوغ نم ةدشانم نمضتي ريرقتب نابيإ ثعب .كرويوين

 .«ةريطخ ةيلود تاديقعت يف» ليئارسإ عقوي امبر ندرألا عم برحلا رارمتسا نإ

 .«برعلا هكهتني نأ يف لمألاو .رارقلا لوبق الإ انل رايخ ال» :ًالئاق نابيإ فاضأو

 afas نيصيرح نوكن نأ انيلع .رومألا دقعت امبر اهلوقن ةملك لك» :ناياد يأر ناك

 غوزتريه فوكعاي حرتقاو . دوعو ةيأ ءاطعإ نود .يرس ءاقل ىلإ كلملا ةوعد حرتقاو

 ,نيسحلا عم راوحلا أدبي ذئدعبو ةيقرشلا ةهبجلا ىلع اهتالالتحا ليئارسإ لمكت نأ

 طابضلاو ضاير نيسحلا درطي نأ alad„ (Arge Levavi) هيرأ رصأ نيح يف



tttبرحلا نم مايأ ةتس  

 كلذ نوكيس» :نولأ لاغيإ قلعف .ةقفص ةيأل قيسم طرشك ًالوأ نيرخآلا نييرصملا
 طبتريس رانلا قالطإ فقول ليئارسإ لوبق ناك اذإ امع لوكشإ لءاستو .«كلملا توم
 لأسن امير» :ًالمأتم لوقي فدرأو .نيسح كلملا عم ةيروف مالس تاثحابم ءارجإب

 .«؟ندرألا يف ميعزلا وه نم طقف

 نيسحلا له» :كسار ىلإ ليئارسإ باوج وه لوكشإ لاؤس حبصأ ةياهنلا يفو
 نأ املاطو كلذ ديكأت عيطتسي لهف .كلذك ناك نإو .هشيج ىلع ًالعف رطيسي

 ةفرعم ىلع نورصي مهنإف .فصقت تلازام ةيبرغلا سدقلا نأ نوعدي نييليئارسإلا
 نويندرألا نولثمملا يقتلي نأ نكمي نيأو .طبضلاب فصقلا اهيف فقوتي يتلا ةظحللا

 ..؟(مثادلا مالسلا)و رانلا قالطإ فقو ثحبل نويليئارسإلا نولثمملاو

 ,ةيباجيإ ةروصب بلاطملا هذه ىلإ نيسحلا ةباجتسا صرف نأ نوكردي نويليئارسإلا ناك
 لوخد نم تادراي دعب ىلع مهتاوق دوجو عم .ةرماقم راذنإلا لظ كلذ عمو fag ةليئض
 ةداعتسا ةصرف نإف .ًايرظن ولو ىتح .راذنإلا طورش كلملا لبق نإف .ةميدقلا ةنيدملا
 .عيضت امير -ةنس يفلأ ذنم دوهيلا لامآو- ىرخألا ةسدقملا عقاوملاو يبرغلا رادجلا

 يندرألا ناكرألا سيئر لاق ذإ .رشابم ريغو ًاغوارم .نيهجو اذ ندرألا در ناك

 اذإ ام ةفرعمل ليبس نم امو .سدقلاب لاصتا يأ شيجلل سيل نأب زنريب ىلإ .شاّمخ
 ءارفسلا .ةعمج ءارزولا سيئر اعدو .ودعلا عقاوم فصقت تلازام هعفادم تناك

 :ًاحضوم لاقو .رانلا قالطإ فقول ةرركتملا ليئارسإ تاكاهتنا مهل اكشو .نييبرغلا
 سكاعم موجه نم مهرذح مث .«ربصلا نم ىوصقلا دودحلا ىلإ ندرألا تلصو دقل»
 لهاجتي فرعا ety دعم EOL ةرملل تفنضلا shin كلذ ادع اتفقوا تنك

 . ًايلعف راذنإلا يدحت ىرج ذإ .لوكشإ نم ةيصخش ةدشانم نيسحلا

 ةباوب ىلع ةرشابم اهعفادم نامريش تابابد تقلطأ ًاحابص 4.40 ةعاسلا يف

 يف تعضو تناك باكر alala ترمدف .ًارتم ١١ عفترت يتلا (Lions Gate) زنويل

 ةرزنجم فصن ةدايقب نويليئارسإلا عفدنا مث .بابلا تفسن مث ءاهقالغإل ةباوبلا

 يذلا نيبصعتملا دوهيلا دحأ (Yoram Zammush) شوماز ماروي نتباكلا اهدوقي

 .يبرغلا روسلا ىلإ نيلصاولا لوأ نوكي نأ روغ هدعو
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 ةحاسلا لوح لزانملا حطسأو راوسألا ىلع نم مهقدانب نارين نويندرألا قلطأ

 دجتل .ةعقرقم لقاثتب تابابدلا تمدقت .ًارماغ ناك موجهلا نكلو .ةباوبلا لخاد

 روغاتوم لقت اهادحإ تناك .تارزنجم ترم .ةقيض ةقزأ يف ترشح دق اهسفن

(Motta Gur)اسورولودايف وحن رذحو ةدؤتب شوماز ةبكرم بناج نم هتئيهو  Via) 

Le, (Dolorossaترشتناو .نييحيسملا دنع سدقملا بيلصلل تاطحم نم اهيف  

 .يحيسملا يحلا ربع افاي ةباوبو .ملسملا يحلا ربع قشمد ةباوب وحن ىرخأ تادحو

 (Eli راديك يلإ نتباكلا ةدايقب سدقلا ءاول نم ةيرس تقلست هسفن تقولا يفو

Jum (Kedarوحن ةهجتم .ةميدقلا ةنيدملا نم ةيفرشلا ةيبونجلا ةيوازلا ىلع نويهص  

 ناكو VAEA ماعلا يف اهقارتخال ليئارسإ تالواحم تضهجأ ثيح نويهص ةباوب

 داع دقف نآلا امأ bole رشع ةسمخ هرمع ناكو ةكرعملا كلت يف رسأ دق اذه راديك

 ًالجر نوسمخ هعبت .نمرألا يح ىلإ جرخيل *ةباوبلا باب يف ريغص باب ربع فحزي
 اودجوف نوملسملا هنكسو بهن دق ناك يذلا .قباسلا يدوهيلا يحلا ىلإ اوراسو

 (Dung تايافنلا ةباوب ىلإ هتوق راديك داق .مالستسالا مالعأب اوستكا دق هناكس

Gateيقتلي ثيح -تايافنلا نم صلختلل ةانق نييدوريهلا نمز يف تناك ذإ-  

 .قرشلا يف (Kidron) نورديك يداو نم اوبرتقا نيذلا 7١ ءاوللا ييللظمب

 ةفورعملا .نوكسلا يف ةقراغلا راجشألاب ةطاحملا ةحاسلا ىلإ هلاجرو روغ لخد مث

 ناك .(ةيربعلاب - تيابراه) لكيهلا لبجب دوهيلا دنعو .فيرشلا مرحلاب نيملسملا دنع

 امك .ءامسلا ىلإ هنم دمحم جرعو ليعامسإ ديف ثيح -لكيهلاو مرحلا- عقوملا اذه
 (-Arik Akh نومخأ كيرأ فصو .نييالملا دنع .عزانم الب ًاسدقم ًاناكم - دقتعي

(monنتم ىلع كانه ىلإ ءرملا لصي» :يلي امك ةظحللا كلت .تارباخملا طباض  

 لخدي ةأجف مث .ءاوجألا ألمت تاقلطلا تلازامو .لاتقلا نم نيموي دعب ةرزنجم فصن

 مغرلا ىلعو .روصلا يف عيمجلا اهاري ناك يتلا ةعساولا ةحوتفملا ةحسفلا كلت ىلإ

 ءيش ثدح دقل .فطاوعلا هرمغت نأ نود اهلخد أدحأ نظأ ال .ًانيدتم تسل يننأ نم

 WS نيطسلف يف ىمسي .ريبكلا بابلا راطإ يف دوجوملا ريفصلا بابلا اذه *



 ًايكلسال (Gur) 92 ثدحت .نييندرألا «ةيدراوبلا» عم ةريصق ةشوانم دعبو .«صاخ

 ًادوقع 235 لظتس (ةيزيلكنإلاب) عبسو (ةيربعلاب) ثالث تاملكب سيكران عم
 The Tenpl «ةيبرعلاب - انيديأب لكيهلا لبج :ةيربعلاب-» ونيدايب تيباب ًابراه«ةمداق

Mount is in our handsةيزيلكنإلاب - ». 

 ةحلسألا هميلستو .ةنيدملا مالستسا هيلع اوضرع ةنيدملا نايعأ نم ًادفو روغ لبقتسا
 مهل حمسو مهحارس لارتجلا قلطأ مهتشهدلو . دجاسملا يف تعمج دق تناك يتلا

 روسلا ىلإ لصي فيك فرعي ناك .هتثيه نم دحاو يأ الو .هنكلو .مهتويب ىلإ ةدوعلاب
 ةباوب ربع زوجعلا كلذ هدشرأف .هدشريل زوجع لجر لاؤس ىلإ رطضاف .يقرشلا
 ةتوحنم ةعبرم ةراجح نم ينبملا رادجلا كلذ ناك .ًامامت روسلا بونج نم جرخيل ةبراغملا
 يف نامورلا هرمد يذلا يناثلا لكيهلا نم يقبتملا ءزجلا وه .دوريه كلملا هانب يذلا

 ١5 Lele ذنم .مهدنع ةيسدق رثكألا رازملا اذه ىلإ دوهيلا لصي مل ۷٠. ماعلا

 رادجلا ىلع ۷١ لا نييلظملا ءاولو سدقلا ءاول نم لاجرلا عمجت .روغ لزن امدنع
 ربحلا امأ .هيلع قلطت تناك يتلا ةصانقلا نارينب نيهبآ ريغ ةوشنلا مهترمغ دفو

 ةرشابم ًاضكار عرهو .هحبكل روغ مهنيع نيذلا ةثالثلا دونجلا نم تلفنا دقف نيروغ

 لارنجلا ءانأ» :ًالئاق نلعأ مث .هقوب يف خفنو .عّيشملا ةالص ىلصو .رادجلا ىلإ

 اليك ناكملا اذه ىلإ تئج دق .يليئارسإلا عافدلا شيج رابحأ سيئر نيروغومولش

 ةراجحلا نيب ةقيض ةحسف يف نودشتحملا دونجلا عفدناو «.أدبأ ةيناث هحربأ

 قوف نمو .تاولصو ةيوفع ديشانأ نودشني ةبراغملا يح نم طوقسلل ةليآلا نكاسملاو
 (Y) . دوواد ةمجن فرفرت مهسوؤر

 تاذ ةينيدلا تاطلسلا ةياعر تحت ةسدقملا نكامألا عضو يف Gay لوكشإ عضي مل

 هسفنب روزي نأ هدصق ناكو .ةيكيلوثاكلا ةسينكلا .نيملسم نيد لاجرو .رابحأ-ةقالعلا

 .ةصانقلا نارين رارمتسا بيسب لعفي الأ هحصن شيجلا نكلو .ةميدقلا ةنيدملا
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 ةبحصب ناياد ماق ذإ .هتحيصنل هعافد ريزو لهاجتب ملع هنأ لوكشإ ردك اممو
 رصتنملا ةيشم هيف .ناياد ىشم بكوم يف لكيهلا لبج ىلإ ةرايزب سيكرانو نيبار

 كلذ مده سيكران ىلع حرتقا كانهو .بكوملا كلذل ةيفارغوتوف روص طاقتلا ًابلاط

 ناكو .لالتحالاو حتفلا ىلإ زمرت ةميدق ةسراممك - ةميدقلا ةنيدملا راوسأ نم ءزجلا

 شيج ىدل رفاوتم وه Ley لكيهلا دجاسم عيمج ةلازإ :يهو .ةركف نيروغ ربحلا ىدل
 سيكران لمهأ .كيشولا يحيسملا دهعلل ًاديهمت تارجفتم نم يليئارسإلا عافدلا

 نيمزاللا نمألا قيقحتو ماظنلا ظفح ىلع ًابصنم همامتها ناك ذإ .نيحارتقالا

 وه يردق نأ ةركف يلع تنميه دقل» :ًالئاق بتك .ةنيدملل يليثارسإلا مكحلا ديطوتل
 .«ةمهملا كلت قيقحتل ةليسو نوكأ نأ

 اهلاخدإو ةفرو ىلع ةالص ةباتك ديلقت ىعار يبرغلا رادجلا ىلإ ناياد لوصو ىدلو

 نوكي ذإ .دوهعملا هضومغبو .مالسلل cles بتك هنإ ةعئاشلا لوقتو - ةراجحلا نيب

 اليك .ليئارسإ ةمصاع .ةنيدملا ديحوت اندعأ دقل» :نلعأ .دحاو نآب ًاحومسو .ًايركسع
 .«مالسلا دي نآلا مهيلإ دمن اننإف برعلا انناريج امأ ... Loi ةيناث لصفنت

 نيذلا دونجلا تائم دهشم نم فوخب هدهاشيو ناياد تاملك ىلإ يغصي نيبار ناك

 تناك» :هلوقب كاذنآ هروعش نع ربعو .صقر ةبلح يف .ًادج نيبصعتم دوهيب اوقحتلا

 ةداعتسا يف ...ًارود يل نأب نينس ذنم يفخ ملح يندواري ناك ذإ ...يتايح ةورذ كلت

 لءاستأ تذخأ ةأجفو .نآلا ملحلا اذه ققحت دقل ...يدوهيلا بعشلل يبرغلا رادجلا

ISLرادجلا ىلع اهبتك يتلا هتاملك تناكو «زايتمالا اذه تحنم .عيمجلا نود نم .انأ  

 :يدنج تاملك ىلإ اهنم يبن تاملك ىلإ برقأ

 ىلتق نم اهل رصح ال يتلا لايجألا مكل لوقت ...ىدس انقافر تايحضت بهذت مل»

 اي .ةنينأمطلاو ةحارلاب أنهتلف :سدقلا لجأ نم اوحبذ نيذلاو مهئادهشو دوهيلا

 (A) .«بعشلا صالخ مهتايحضت تققح نيذلا ءابآلاو تاهمألل ءازعلاو :يبعش

 يحلا ءانب داعي نأب بلاطي نغيب ذخأف .ةموكحلا ىلع ةوشنلاو ةجهبلا ترطيس

 يف دوجوملا نابيإ عامس ىدلو .نييليئارسإلا فالآب نطوتسيو روفلا ىلع يدوهيلا



 ةضراعم سانلا دشأ ىتح .«انضرأ دودح تزواجت ةكرح يف بولقلاو لوقعلا قلطأو

 :ًاركذتم JL3(Zorach Warhaftig) غيتفاهروو خاروز ةينيدلا نوؤشلا ريزو .برحلل

 لاغيإ امأ .نيبارو ناياد قناعيو يبرغلا رادجلا لبقيل عفدنا امدنع «ًارورس يبلق ضاف»

 فدهلاب روفلا ىلع ركفي ذخأ دقف ءارزولا سيئرل صاخلا يركسعلا راشتسملا نيداي
 :ًالئاق .مهلك ءارزولا نود نم Dala لظ يذلا .لوكشإ 5 Sie .ليلخلا وهو الأ -يلاتلا

 بائتكالاب لوكشإ ساسحإ ىلإ ةفاضإ .«ميهاربإ ىلإ دوعي ليلخلا عم ليوط خيرات انل»
 نم ريبك ددع لالتحا نم ًارذح ناك LET حرجو ةكرعملا يف ًايلظم AV توم ببسب

 ددعلا اذه عم شيعن نأ نكمي فيك متركف له» :لأسف .يداعملا ينيطسلفلا بعشلا

 يه .سيئرلا ةليضف اي .ةقيقحلا» :ًاحقو ًاروهتم نيداي باوج ءاجف «برعلا نم ريبكلا
 (9) .«ءارحصلا ىلإ - (نوينيطسلفلا)- اوبرهي ىتح انتاوق لصت نإ ام هنأ

 .ودبي ام ىلع هفاقيإ نكمي ال ًافراج .رمألا عقاو يف يليئارسإلا مدقتلا مخز ناك

 يرأ نب تابابد تناك .يبرفلا رادجلا روغاتوم ويلظم اهيف قلست يتلا ةظحللا يفف

 يف .سلبان يبرغ تبشن ةفينع كراعم ةدع ىلوأ تناك .احيرأ فراشم تلصو دق

 ريدب ةطيحملا تاعافدلا نوحستكي .سدقلا بونج .نويليئارسإلا ةاشملا ناك نيح
 ةلماك ىضوف يف نويندرألا دونجلا ناك .ليلخلاو محل تيب يتأت كلذ دعبو .سايلارام

 .نومجاهملا دجو .ةمالسلل ًابلط ةيقرشلا ةفضلا وحن نيعفدنم مهتابكرم نيكرات
 ترمُد سدقلا جراخ تانطوتسم ALS يهو (Etzion Bloc) نويصع ةلتك ماطح طسو

 زرغ دق ًاضيأ لثامم ددع ناكو .ةديج ةلاح يف نوتاب ةبابد نيرشع AEA ماعلا يف
 ةعمج ءارزولا سيئر لاق امك ۸٠ رادقمب نييندرألا ةوق تصلقتف .احيرأ لاحوأ يف

 ءالجإلا ىرج .يقابلا ريمدت ىلع نوممصم نييليئارسإلا نأ ىعداو .زنريب ىلإ

 .نيئجاللاب تصغ دق قرطلا نأل :أطبأ تاوطخب

 نع ثدحتو .مويلا كلذ ءاسم علطم يف ةماعلا هناكرأ ةئيه مامأ نيسحلا رهظ

 هلمأ نعو .ةيقرشلا ةفضلا نع عافدلل تاوقلا نم ىقبت ام ثعش مل ىلإ ةجاحلا

 يذلا ةيلعفلا برحلاب ةلصلا قيثو ديحولا يبرعلا مكاحلا نإ .تازيزعتلا يف رمتسملا
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 هيف ام لكب هتكلمم فصن رسخ دقف «ًاليلذ .ًايثتكم .ًاقوعصم» :هوأر نمم دحاول ادب

 ةريخألا ةيقربلا عطتست ملو .مطحت هشيجو .ةيعارزو ةيحايس - دئاوعو دراوم نم

 نيسحلا رارقب بجعم رصانلا دبع نأ اهدافم يتلاو .هتيزعت ةرهاقلا نم هتلصو يتلا

 دقف .سدقلا ذاقنإل يلودلا طغضلا ىلإ ةجاحلل أرظنو .ةيبرغلا ةفضلا ءالخإ

 )٠١( .برغلا عم تاقالعلا عطق نم نيسحلا ينشتسا

 :«رانسلا» لدسيو

 -نييرصملا درط يف ًابغار نكي مل نإو - رانلا قالطإ فقو لوبقب نيسحلا ةبغر نإ
 يف لمرلا ذخأ ذإ .ةكيشو تحبصأ دق برحلا ةياهن نأ ىلإ نييليئارسإلا ةداقلا هبن

 ةيلمع ذيفتتب ًاروف ءدبلا رمأ ةقيقحلا كلت ءوض يفو ؛نيبار لاق امك دقني ةيلمرلا ةعاسلا
 .ةليللا كلت يف ًالصأ ةررقملا .خيشلا مرش لالتحال (Operation Lights) ءاوضألا

 ضورفملا ناكو .ةيرصملا تاعافدلل يرحب ربسب اهل ططخم وه امك ةيلمعلا تأدب

 .ناريطلل تاداضمو .ةيعفدم تادحوو ةاشم يتبيتك ةيلمعلا هذه نمضتت نأ

 ةقطنملا نأ ًاحابص ةعبارلا ةعاسلا يف يوجلا عالطتسالا تاعلط ترهظأ .ةصاوغو

 فصن دعب لسرأف كلذ ىلإ .نانئمطالا نيبار ضفر كلذ عمو .ًايلمع ةروجهم تناك

 ودعلا تايراطب ىلع رانلا تحتفو ةيليئارسإ خيراوص قراوز ةثالث نم ةليكشت ةعاس

 سالتأرون تارئاط بوكرل نويئادفلاو نويلظملا دعتسا هسفن تقولا يفو .ةيلحاسلا

(Nortatlas)روطلا ىلع موجهلل تايحورمو  (Al-Tur)سيوسلا جيلخ ىلعو : 

 . ناريت ىلع Spall موجهللو

 يف اوناك نيذلا يرصم يدنج ١٠٠١ لا نأ نوكردي اونوكي مل نييليئارسإلا نأ ديب

 يأ خيشلا مرش ةيماحل نكي مل pole رماوأ ىلع clisg .مهعقاوم يف اولازام قئاضملا

 .ةرهاقلا نم ةرشابم ةرفشملا اهرماوأ ىقلتت تناكو .ءانيس يف شيجلا ةدايقب لاصتا

 نع أثيش فرعن نكن مل» :ًاركذتم .يلحملا دئاقلا .ليلخ معنملا دبع لارنجلا لاق

 نم تاميلعت تيقلت وينوي نم سداسلا يف نكلو .ويدارلا نم هعمسن ام الإ برحلا
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poleدومحم وه .مهدحأ لاق .ليلخ لارنجلا طابض عور .«رماوألا تذفن .عجارتلاب  

 نع تانايبلاو رصنلا يناغأ ثبب ويدارلا رمتسا ذإ .انمدص دقل» .ظفاحلا دبع

 ىلإ راقتفالا ببسبو «بيبأ لت باوبأ ىلع انتاوق نأو يليئارسإلا وجلا حالس ريمدت

 ظفاحلا دبع عطق .سيوسلا جيلخ لوط ىلع ًاليم ۱۸١ ةفاسم عطقل يفاكلا دوقولا

 نحنو انرعاشم مكل فصأ نأ عيطتسأ ال» :مادقألا ىلع ًايشم ةفاسملا مظعم هلاجرو

 .ثدحي ناك ام قيدصت عطتسن مل اننأل :ءاكب رجفنن اندك .خيشلا مرش نع عجارتن

 .«طق ًايليئارسإ ًايدنج رن مل نحنف

 ردصأف .ليللا فصتنم ديعُب ىجترم ىلإ ًايلعف خيشلا مرش طوقس ءابنأ تلصو

 ةقرفلا نكلو .روفلا ىلع عقاوملا زيزعتل ةعبارلا ةعردملا رصانع ىلإ .ًايرطضم .هتاميلعت

 يقدص لارنج رجيملا ناك ذإ .ءانيس نم سيوسلا ةانق تربع ةقرف لوأ تناك ةعبارلا

 .ىجترم رماوأب هلهج دعب اميف ىعداو .ًايصخش رماع نم هرماوأ ىقلت دق لوغلا

 نأ .ًاريخأ لوطسألا نمو وجلا حالس نم ةدراولا ريراقتلا بجومب نيبارل تبث دقل

 لوزنلل اوهجو .روطلا يف نويلظملا لزني نأ نم ًالدبو .اوبره دق نييرصملا مظعم

 نيرشع نولتاقملا هيف محتلا ةيراض ةكرعم يف اولتق ثيح خيشلا مرش يف ةرشابم

 نأ ناياد نلعأ رهظلا دعب ١7.١5 ةعاسلا يفو .نيرخآ نينامث اورسأو ًايرصم

 طفنلا ةلقان ترحبأ .دويق ةيأ نود نفسلا عيمجل حوتفم يلود يئام رمم قئاضملا

 نيح يف .تاليإ ىلإ (Masawa) اواسام يف ةيسار تناك يتلا نيفلود ةيليئارسإلا

 .ايقيرفإ ىلإ تاليإ نم ناترخاب ترحبأ

 ةانق ىلإ سيل نكلو .ةيليئارسإلا ةحالملل كلذك ًاحوتفم رمحألا رحبلا حبصأ

 عافدلا شيج نم فاشكتسالا ةيرود نأ ملع امدنعو .كلذب ناياد متهي مل .سيوسلا

 ريزو لظو .باحسنالاب روفلا ىلع اهرمأ .يئاملا رمملا ىلإ تقلطنا دق يليئارسإلا

 نأ نكمي لمع يأ ضراعي هنهذ يف ةلثام ١901 ماعلا ةمدص تلاز ام يذلا عافدلا

 )١١( .ةيناث .ةيرحبلا لودلا نم اهيمدختسم باضغإو .ةانقلا !GME نع رفسي
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 يدجلاو التملا يرمم اوزواجتي الأ ةيليئارسإلا تاوقلل هتاميلعت ردصأ كلذل اقفوو

 موجه يأ دض يلاثم عافد طخ نالكشيو ءانيس ىلإ ةيدؤملا قرطلا ىلع نانميهي نيذللا

 .هسفن ناياد هعقوتي ناك امم ىوقأو عرسأ ناك بونجلا يف برحلا مخز نأ ديب .داضم

 تناك .ةيضاملا ةليللا ينبل لبج يف شيفاغ لارنجلا عم تعضو يتلا ةطخلا بجومبو

 ًايونج - نيهاجتا يف اهمدقت لت لارنجلا ةدايقب تاوقلا تعبات .كرحتت ةثالثلا قرفلا

 تينارغ ةدحوب لحاسلا لوط ىلعو .نينوغ ةدايقب عردملا عباسلا ءاوللا عم نافهل تيب ىلإ

(Granit)ةيرصملا ةقرفلا ةرخؤم برضيل ينبل لبج لقعم نم نينوغ قلطنا . هّللؤملا  
 اليم نيعبرأ هجتيل مث نمو dan (Bir Hamma) ريب يف .ًايوق ًانيصحت !iranl ةثلاثلا

 ةقرفلا ىلع يسيئرلا ةاجنلا قيرط عطق هفده ناك (Gafgafa). ةفففغ ريب ىلإ أبرغ

 .سيوسلا ةانف قوق (Firdan) نادرف رسج ربع رمي يذلا .ةعبارلا

 ريب ربع بونجلا وحن ةثلاثلا ةقرفلا فوفص قشت (Yoffe) يفوي ةقرف تناكو

 .ًايموي ًافده نادرف نكت مل (Bir al-Thamada)» ادامثلا ريبو (Bir Hasana) هنسح

 يف نوراش عرسأو .ةعجارتملا ةيناثلا ةفرفلاو نيرمملا لوخد هفده لب .لاح ةيأ ىلع

 ةوق رصحي نأ يف ًالمأ (Nakhl) لخن ىلإ ءارحصلا عطق ىلإ بونجلا ىصقأ

 .نيرمملا ىلإ لصت نأ لبق اهداطصيو يلذاشلا

 قرطلا تناك ذإ .نيعجارتملا نييرصملاب اوقيعأ مهنكلو نويليئارسإلا عرسأ

 لب ًائيطب مدقتلا لعج يذلا رمألا .قرتحملا ماطحلاو ةبراهلا تابكرملاب ةصاغ

 ادع اميف ىرسأ نوذخأي نويليئارسإلا دعي مل .نايحألا ضعب يف ًاليحتسم

 .ةانقلا وحن برهلا ىلع نيدَّنجملا نوعجشي اوناك مهنكلو .طابضلا فصو طابضلا

 ريب ىلإ اهقيرط يف يهو .ةيليئارسإلا تابابدلا ىلع ناكو .ءارحصلا ىلإ ًٌةافح وأ
 .اهريمدتو اهعيطقتل ةيرصملا لاترألا ربع اهقيرط فرحت نأ ادامثلا ريبو ةفغفغ

 (Mahmud ald - Suwarga) ةقراوسلا دومحم همسا .ةثراكلا دوهش دحأ ركذتي

 :ةسداسلا ةقرفلا يف قئاس



Ls,وينوي ۷ يف ةأجف ىفتخا امدنع تاليإ وحن مدقتلاو انرماوأ ذيفنت رظتنت . 

 يترايس تكرت .ةانقلا ربع اوبره مهنأ دعب اميف تملعو bee ايارسلاو بئاتكلا ةداق

 دنع ءانيقتلا مث .يوج موجهل انضرعت ثيح لخن ىلإ عجارتم لترب تقحتلاو بيجلا

 اوقلطأف .ودبي ام ىلع .سيوسلا نم نيمداق اوناك نيذلا نييليئارسإلاب .التم رمم

 يف ييعو ىلإ تدع .ءيشب رعشأ مل كلذ دعبو .مهتاشاشر نم تايلصو فئاذق انيلع

 .«يمدب ًاللبم ةيليئارسإ ةبكرم

 ىلع ةردنو ةنورمو تاردابم يدبت .ةرثعبملا ةيرصملا تادحولا ضعب تلظ
 ةرشتنملا ةيركسعلا تآشنملا لوح ةقدنختملا 0O-T تابابدف .عقاولا عم فيكتلا

 .ةمدقتملا لت تابابد هجو يف اهعقاوم يف تتبث ةفغفغ ريب يف كانهو انه

 نييرصملا نكلو ءةعردم agin ةلقان نيسمخو T-00 ةبابد VY يلاوح تدقُف

 امك .ةانقلا ربع ةعبارلا ةقرفلا مظعم ةاجنل ةيفاك ةرتف نييليئارسإلا اوفقوأ

 خيراوص نارينب ةلحوم رهن فافض يف تقرغ يتلا نوراش ةقرف ترطمأ
 تابابد عم زرابتت «ةقيدص نارين» بلق ىلإ ةرشابم اههاجتا رييغت ىلع اهتربجأ
 ناك يتلا ةديصملا نم تالفإلا نم يلذاشلا ةوق ةقاعإلا هذه تنكم .يفوي ةقرف

 يفو .كلذك برهلاب ةميسُملا نصح نع نوعفادملا حجن امك .نوراش اهل ططخي
 برق نم ًاديفتسم .تاراغب مايقلا ald مغر .يرصملا ناريطلا عبات .ءانثألا هذه

 رشأ :تالجسلا يف همسا درو بيبط يليئارسإ طباض لاق . ةهبجلا نم هدعاوق

Asherتارئاط يه غيملا تارئاط نأ ًاناظ «يوجلا انحالسل تاحرم ثالث»  

 :ةيليئارسإ جاريم

 .انسفنأب Lam نيقثاو ام ببسل US. Linke ضقنت اهنأك تدبو .تارئاطلا تبرتقا»

 ةرئاط كانه نوكت نأ نكمي ال هنأ .برحلا نم ثلاثلا مويلا كلذ يف .نيدكأتمو

 :ًالئاق طابضلا دحأ خرصو .رانلا ةرئاطلا هذه تقلطأ لاح ةيأ ىلع .ةميلس ةيرصم

 تناك .ةيلمرلا نابثكلا نيب نيناجملاك انضكرف «ةعرسب اورشتنا .غيم تارئاط»

 عمسي ذإ - مالفألا يف يرجي ام هبشت تناكو .اهنارين قلطتو انقوف موحت ةرئاطلا
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 نم ًاديزم دهاشنف ىلعألا ىلإ رظننف .«( (pap. pap.pap بب .بب .بب توص ءرملا
 انسفنأب انيقلأف .انبرضل دعتساو غيم تارئاط ثالث نم برس لكشتو .مهتارئاط

 انيلع تقلطأ يتلا ةرئاطلا تمضنا مث .قيرطلا نع أرتم نيتس دعب ىلع لمرلا ىلع
 .«انفصقب عيرألا تارئاطلا تعرشو .اهراظتناب نك يتاللا تايرخألا ةثالثلا ىلإ رانلا

 (Romani) :ينامور نم برغلا ىلإ تينارغ ةوق ۲۸ نشويلا تافذاق تبرض

 تاراغلا كلت نكت مل كلذ عمو .ريطخ حرجب .نييلظملا دئاق .ناتيإ ليئافر بيصأو

 تامجهب ىمسي Lesa ىرخأ ةرئاط ةرشع عبرأ نويرصملا رسخ ذإ .ريبك رثأ تاذ

 (VY) .ةرماغ تاوق دض ةيراحتنا

 لقأو لب .يرصملا عجارتلا دم فاقيإ ىلع ةرداقب ةرخؤملا ةيامح تايلمع دعت مل
 تاوقلا تناكو (Azzam Shirahi) :يحاريش A نمألا طباض لاق .هسكع ىلع ةردق

 تاميلعت تردص نويليئارسإلا برتفا امدنعو» :ةقبطملا ىضوفلا نم لاح يف ةيرصملا

 دقل» :ثدح ام ًاركذتم لاق .ةفغفغ ريب يف ةيقبتملا تآشنملا فسني نأب يحارشلل

 .«عماجلا وه همدهو هفسن عطتسأ مل يذلا ديحولا ءيشلا .يتدعاق ةطاسبب ترمد

 .ةيناسنإلا مولعلا بلاط (Abd al-Fattah al- Tariki) يقيرطلا حاتفلا دبع روتكدلا امأ

 انل ليق .مهسوؤر عيمجلا دقف» :لاق دقف .يناثلا عردملا ءاوللا يف طايتحا طباض

 .عقاوملا عيمج مهتلت بهللا ةنسلأ اندجو اهانلصو امدنعو ءادامتلا ريب ىلإ اوبحسنا

 تناك ام .ةثراك .ةحبذم تناك .مات رايهنا ةلاح يف تاقرطلا ىلع شيجلا ناكو

 (YY) .«شيوشتلا اذهو .ىضوفلا هذه الول اهرصن عبر زرحتل ليئارسإ

 .نلعم وه امك .ًانيصحت رثكألا» راتسلا - يناثلا يرصملا عافدلا طخ كلذك راهنا

 عبارلا عردملا ءاوللا دئاق نسحم حالص لثم تالارنجلا ضعب ةلواحم نم مغرلا ىلعو

 لاق .مهلاجر لبق اوبره دق رابكلا طابضلا ةيبلاغ نإف .باحسنالا ميظنتل .رشع

 دق (نييليئارسإلا) مهنأ مغر» :ًاركذتم ةدامح ديعس ينيبرشلا ءاوللا تايلمع طباض

 عجارتلاب رمألا Lela نكلو .انطوطخ اوقرتخي نأ مهيلع ناك دقف ءانب اوطاحأ

 .«نيناجم ىفشم هنأك ىضوفو جرمو جره ىلإ عضولا لوحتف - يردن ال ؟اذامل -



totبرحلا نم مايآ ةتس  

 تاوقلا دئاق يقب ذإ .ةهبجلا رداغت يتلا تادايقلا رخآ دحأ .هسفن .ىجترم ناك

 ودعلا تابرض يفالتل ًابرغ هتدايق رقم لقن نأ دعب ةهبجلا يف ةيرصملا ةيربلا
 .ةيركسعلا ةطرشلا سيئر ميركلا دبع دعس لارنجلا رجيملا ددح كلذ عمو .ةيوجلا

 دحأ قلع .رسألل ضرعت Wy ًاروف ءالجلاب هحصنو ?VT ةعاسلا يف ىجترم عقوم
 ةيرخسلل ةراثإ رثكألا رومألا نم» :هلوقب ةثداحلا هذه ىلع دعب اميف برعلا نيخرؤملا

 AS pe (VE) ىندأ طابض نم ايلعلا ةدايقلا رماوأ ىقلتت تحبصأ ةيقرشلا ةهبجلا نأ

 ةطرشلا سيئر تاميلعت ىجترم ذفن دقف ءال مأ ةيرخسلل أريثم كلذ ناك ءاوس

 .اهقدأو ةينب شويجلا ىلعأ نم موي تاذ ناك يذلا يرصملا شيجلا نإ .ةيركسعلا

 . ًاقالطإ ةينب الب نآلا كرت

 ذاقنإو ًايرذج عضولا رييغت هب ديرأ روطت مويلا كلذ ءاسم ذئدعب ثدح نكلو

 ناك يذلا يسيئرلا يبرعلا فلحلا نإ ذإ .ةميزهلاب ليئارسإ ديدهتو .رايهنا نم رصم
 ةأجف نآلا بهذ دق .اهعالدنا ذنم تمص هنكلو برحلا لبق توصلا يلاع ًابخاص

 .برعلا ةيضق نع عاقدلل هاوق عمجتساو

 نم سماخلا موي حابص ةيليئارسإلا ةيجراخلا ةرازو يف يتايفوسلا ريفسلا لأس

 بوشنب ةرغ نيح ىلع ذخأ دق يتايفوسلا داحتالا نأ امبو «5برحلا نيأ» :وينوي
 .اهبقاريل ةيلاتلا ةعاس نيرشعلاو عبرألا لالخ هدهج ىراصق لذب دقف .كراعملا

 ىلجنا نأ دعب الإ لاتقلا فقو ىلإ يعسلل رضخأ ًاءوض وكنيريديف قلتي ملو

 ذئدنع لصح نكلو ..ليئارسإ حلاصل ريسي كراعملا ىرجم نأ رهظو فقوملا

 يف نوبغري تايفوسلا ناك نيح يفف .ةيتايفوسلا ةيبرعلا تاقالعلا يف بارطضا
 ةدعاسملا ىلع ادامتعا .نويروسلاو نويرصملا ناك .لاتملل ةعيرس ةياهن عضو

 .هرارمتسا يف نوبغري .ةيتايفوسلا

 ةفيحصف .برعلل ةريبك تادعاسم نع تنلعأ ةيتايفوسلا ةزهجألا نأ عقاولاو

 ةدعاسمب اهدوعول ةيفو تلاز ام .ةيتايفوسلا ةموكحلا نأ تحرص .ًالثم .ادفاربلا

 .عضولا اهبلطتي يتلا تاءارجإلا لك ذاختا يف اهقحب ظفتحتو ..ناودعلا اياحض
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 سداسلا موي نمألا سلجم يف هتوص ليلعت يف اهسفن ةغيصلا وكنيريديف مدختساو»

 ال ام لوبق نع ضخمتت (تاءارجإلا لك) نأ مهبجعت مل برعلا نكلو .وينوي نم

 .ةلتحملا ةيبرعلا يضارألاب ظافتحالاب ليئارسإل حاتأ يذلا لاتقلا فقو وهو هنوديري

 ائيش يتايفوسلا داحتالا فلك هسفن لمعلا اذه نأ (CIA) لا ريراقت دحأ صلختساو

 دق ةدحتملا ممألا يف برعلا نع تايفوسلل يئزجلا يلختلاف .يبرعلا ملاعلا يف ام

 .«ةيئزج ةنايخ هنأكو نيريثكلا رظن يف ادب

 حبصأ .هفيطلتو هنم فيفختلا لقألا ىلع وأ .روصتلا كلذ تايفوسلا بنجت نإ

 ايوج ارسج عقوتي رصان ناك .امامن ةيبرعلا ةميزهلا ىدم حضوت امدنع ةبوعص رثكأ

 لمعب تايفوسلا لخدتي مل اذإ اذه .ةيتايفوسلا ةريخذلاو ةحلسألا نم ًايروف ًائراط
 دقف .نيءارجإلا نم يأ ذاختا نع ًافزاع ناك نيلمركلا نأ ديب .ليئارسإ دض يركسع

 دقل» :ًالئاق .وكسوم يف يكيرمأ يسامولبد ىلإ تايفوسلا نيلوؤسملا دحأ اكش
 مهحلاصم ضرعتت امدنع ىتح ةدحولا ىلع نيرداق ريغ برعلا نأ برحلا ترهظأ
 نأو .مهتحلسأل فيعضلا ءادألا بيسي تايفوسلا كابترا ىدلو .«رامدلاو رطخلا ىلإ

 ال ثيحب مهتعمس خطلت نأ لبق برحلل دح عضو اودارأ Laps دق سداسلا لوطسألا

 .ًاضيأ .مهحالس ةيحض ةيروس عقت نأ لبقو .اهنيسحت ناكمإلاب دوعي

 هتحلسأ بيوصتب سداسلا لوطسألا ةيتايفوسلا ةياعدلا تمهتا نيح يف .اذكهو

 تقلطأ دق ةحلسألا هذه نأ ىلع ليلدلا ىلإ رقتفت تناك اهنإف .ةيبرعلا لودلا ىلإ

 هنأ ةفالجب هربخأو بلاغ دارم .رصم ريفس .نغيسوك ىعدتسا :سكعلاب لب .اهنارين

 دق نوسنوج سيئرلاف .يكيرمأ - ولكنأ ؤطاوت دوجوب ةمهتلا زيزعتل ليلد دجوي ال

 بقارت يتلا ةيتايفوسلا قراوزلا نأ امك .لخدتلا اذه لثم دض ًايصخش دهعت
 ريغ اهل طاشن يأ ركذت مل طسوتملا رحبلا قرش يف ةيكيرمألا تارئاطلا تالماح

 قارعلاف .رئازجلا ىلإ نكلو .ةديدج تارئاط اونحشي نأ تايفوسلا قفاو .يداع

 كانهو (Wheelus) سوليو ةدعاق نم أدج ةبيرق ايبيلو .اوحضوأ امك hae ةديعب

 هفصوب ءارجإلا اذه ىلع بلاغ جتحا .رصم ىلإ اهلاسرإو اهعيمجت داعي رئازجلا يف

 .تايفوسلا ىدل فطاعت يأ كرتي مل هجاجتحا نكلو .عيباسأ قرغتسي فوس



 تايفوسلا ةبذكلا هذه زفحت نأ نم ًالدبف .اهبحاص ىلع ىربكلا ةبذكلا تدترا

 مهرودب .برعلاو .رانلا قالطإل فقو قيقحت ةعباتمل مهترطضا .برعلا ةدعاسم ىلع

 عم يبرغ ؤطاوت نع برحلا نم ثلاثلا مويلا يف ثدحتي رصان دعي مل ذإ .اوطخس

 .طسوألا قرشلا يف مداصتلا مدع ىلع يكيرمأ يتايفوس مهافت نع لب .ليئارسإ

 دعبلا لهاجت ىوس ةغرفملا ةرئادلا هذه نم جورخلل ةليسو تايفوسلا مامأ نكي ملو

 )0( .ليئارسإ ىلع مهمامتها زيكرتو .تقولا كلذ يف يبرعلا

 بيبأ لت راطمإب دده دق نيناغلوب هفلس نأ فيك يتايفوسلا ءارزولا سيئر ركذت

 ىلع تابوقع ضرف يف اكيرمأ ةبغر ىلإ ةفاضإلاب ريذحتلا كلذ نإ .خيراوصلاب

 امأ .ءانيس نم جورخلا ىلع ليئارسإ ربجأو ۱۹١١ ماعلا برحل ًادح اعضو دق .ليئارسإ

 اذهف ءاهعم عازن يف نوكت نأ نم الدب .ليئارسإ ىلإ ةزاحنم اكيرمأب تايفوسلا هجاوي نأ
 دق ناكو .فنعلا مادختساب ةددحم ةقبسم تاراذنإ هيجوت نع مجحي نغيسوك لعج رمأ

 لقعلا توص ليئارسإ ةموكح عبتت مل ام» :ًالئاق .لاتقلا نم لوألا مويلا دعب لوكشإ رذح

 نم اهيلع بترتي نأ نكمي امو برحلا بوشن ةيلوؤسم لمحتتس اهنإف «مدلا alan فقوتو

 نوكي يكلو .نويليئارسإلا اهلهاجتف ءاهتيلعاف تفسن ةلاسرلا ةيبابض نكلو .«جئاتن

 . ًأسابتلا لقأو ىوقأ هتغل نوكت نأ نم دب ال ًايعقاوو ًاقداص ريذحتلا

 ةرايزب .بوحشلاو بعتلا هيلع ادب دقو (Chovakhin) نيخافوش ald اذكهو

 رهظ دعب نم ةعباسلا ةعاسلا يف ةيجراخلا ةرازو يف la (Arye Levavi) هيبرأ

 :اهدافم .لوكشإ ىلإ ةلاسر ريفسلا ةبعج يف ناك .وينوي نم عباسلا موي

 ءامعزلا نكلو ةيليئارسإلا ةموكحلا رذح دق يتايفوسلا داحتالا ناك»

 ىلع روفلا ىلع ليئارسإ قفاوت مل اذإف .لقعلا ىلإ ءاغصإلا اوضفر نييليئارسإلا
 عم هتاقالع يف رظنلا ديعي فوس .يتايفوسلا داحتالا نإف نمألا سلجم رارق

 ةيناودعلا ةيليئارسإلا ةسايسلا نع أشنت ىرخأ تاوطخ راتخي فوسو .ليئارسإ

 ىلع مهافتلا عم .ةيبوروألا تادايقلا ىلإ ةلثامم تاريذحت تملسو .«اهقبطيو

 )١1( .ليئارسإ ىلع طغضلل مهنزو ةفاضإ
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 مل نإو .برحلا ىلع رشابم رثأ لاتقلا ةبلح وكسوم لوخد ةيناكمإ ثاعبنال ناك
 هاقتلا امدنع يزوفل pale لاق .برحلا نم يليئارسإلا بناجلا ىلع رثألا اذه نكي

 ناك ريشملا جازم نأ ودبي .«ةحلسملا تاوقلا رذحا» :ايلعلا ةدايقلا رقم يف ءاسملا كلذ

 ةيادب هنأ ىلع همهف ام هيقلتل ةوشنلا هرمغت .طبارتم ريغ مالكب رثرثي .ًادج ًايلاع

 .«ةحلسملا تاوقلا رذحا .يزوف اي .ينعمسا» :ًاجهتبم يزوفل رركف .يتايفوس لخدت

 هناكرأ ةئيه ىلإ هتاميلعت ردصأف ةئجافم ةروصب ًانيصر ادغف .هبولسأ لوحت مث

 ودعلا فقول ءانيس ىلإ ةيناث ةانقلا ربعتو ريدتستل ةعبارلا ةقرفلا ىلإ رمأ هيجوتل
 .هذيفنت بجيو سيئرلا نع رمألا ردص .يسايس رارق هنإ :تارمملا دنع

 هدئاق ىلع ذوحتسا دق تايفوسلا دعو ناك اذإ اميف ًادكأتم نكي مل يزوف نأ مغر

 ىلع ةيليعامسإلا ىلإ روفلا ىلع راط دقف YI سيل .نزاوتم ريغ ناك هدئاق نأ مأ

 يوذ طابضلا نم امهريغو .نسحمو .ىجترم كانه دجو .ةانقلل يبرغلا ئطاشلا

aaوماوألا ريف ىلع  iotaىجترم  HSLاها  Dalta 
 ةمحدزم اهلك تاقرطلا نوك نع ًالضف .يوج ءاطغ الب تاوقلا ةداعإ يننكمي ال

 رمألا نكلو .ةلثامم تاضارتعا نورخآلا طابضلا لجسو .تابكرملا ماطحبو دونجلاب

 نأ ىلإ تارمملا يف اوقبا» :ةعبارلا ةقرفلا ىلإ ًاحابص ةعبارلا ةعاسلا يف لسرأ

 ًادماص ريخألاو ثلاثلا عافدلا طخ لظي امبر .«باحسنالاب تاميلعت مكيلإ ردصت

 (VV) .ةمئاد ةروصب لدسأ دق نوكي امبر راتسلا نأ مغر

 :ةديدج ةلساب ملاوع

 ىلإ مهعفد نع لخدتلا ىلع تايفوسلا ثحل ةيرصملا دوهجلا ترفسأ امك أمامت

 عدرل تايفوسلا تالواحم تدأ كلذك .ةلاعف ةروصب لاتقلا فقول جيورتلا

 .هعيرستو مهموجه ديعصت وحن مهعفد ىلإ نييليئارسإلا

 رارق قيبطت هنم بلطو نمألا سلجم ىلإ .هتموكح ىعسم ًاعباتم .وكنيريديف عره
 هضفر نيح يف .ةيناث كرحتلا اذه نابيإ ابأ لبق .سمألاب ذختا يذلا لاتقلا فقو

 ةيرازولا عافدلا ةنجل .سدقلا نم تاروطتلا هذه هتظحالم ىدل .ناياد ربخأ .ينوقلا



 ةديعب تسيل ليئارسإف .ينفيخي ال هنكلو .يتايفوسلا ريذحتلا لهاجتأ ال انأ :ًالئاق

 فقو رارق لوبق اننكمي كلذل :اهقيقحتل اهسفن تدعأ يتلا فادهألا قيقحت نع

 ءاهنإ لجأ نم ةدعاصتملا طوغضلا ءوض يفو» .اهلك انفادهأ زجنن نيح يف .لاتقلا

 دهج لك لذبيل يليئارسإلا عافدلا شيجل هتاميلعت عافدلا ريزو ردصأ .لاتقلا

 اننكمي» :ًالئاق ةيوفع ةروصب رويل لينولوكلا قلعف .ليللا لولحب تارمملا ىلإ لوصولل

 .«وكسوم لالتحال باهذلا

 دقف .ليئارسإل يركسعلا ينمزلا لودجلا عرس دق نغيسوك ريذحت نأ ىلإ ةفاضإ

 ةيضق رثي ملو ملسلا ىلإ عسي مل برعلا وأ سورلا نم bi نأ وه رخآ رثأ هل ناك

 نيراشتسملاو ءارزولا نم ىرخأ ةعومجم ًابطاخم ogi لاغيإ لاق .مالسلا
 تادهاعم وأ لماش مالس ىلإ لصوتلا اننكمي .ةيخيرات ةصرف هذه» :نييسامولبدلا

 رودقمب نكي مل اذإو .برغملاو .نانبلو .ندرألا عم مالس نع ثدحتتن ًالوأف .ةلصفنم

 :تيمأ ريمأ لأسف .«ارتلكنا ىلإ هترسأ عم برهلا هناكمإبف .ةدهاعم عيقوت نيسحلا

 «؟ىرخأ أططخ انيدل نأ مأ ؟اهمضنس له .ةيبرغلا ةفضلا ريصم ررقن نأ انيلع»

 ةفضلا يف يلحم يتاذ مكح ةماقإو .ةيقرشلا نع ةيبرغلا ةفضلا لصف لوكشإ حرتقا
 لاتقلا ىلع رارصإلا هناكمإبف .كانه دحاو يرصم لارنج يقب ام اذإف» .ةيبرغلا

 ~ Lagla يف ةمظع يهف»- ةزغل لح ءارزولا سيئر ىدل سيل ..صخش رخآ ىتح
 (Joseph اوكت فيزوج حرتقا :رصم عم اهب لماعتي يتلا ةقيرطلا نم ًادكأتم نكي ملو

(Tekoahدقتعأ :ةدحتملا ممألا يف ةيجراخلا ةرازو بتكم سيئر  Lisiةطقن انلصو  

 .ديدجلا ماظنلا عم مالس دقعو .هتمرب يرصملا ماظنلاب ةطاحإلا اهيف عيطتسن

 (YA) .مالسلا طورش يف ريكفتلاب نييكيرمألا عانقإ انيلعو

 نم رثكأ ةيجهنم ةروصب مالسلا يف ريكفتلاب اوؤدب دق نويكيرمألا ناك كلذ عمو

 مت دق تايفوسلا ناكو . ًالولشم ناك نمألا سلجم نأ امبو .يليئارسإلا ريكفتلا

 مويلا مظعم اوضقي يكل ًارارحأ هوراشتسمو نوسنوج ناك دقف .ًاتقؤم مهؤاوتحا
 سلجم ىلإ ليق امكو .طسوألا قرشلل ةيلبقتسم ةيوستب ريكفتلا يف وينوي نم عباسلا



 04 وينوي ۷ :ثلاثلا مويلا

 نكمي ام لقأو .لاطبألا نم نكمي ام لقأ راهظإ» سيئرلا فده ناك .يموقلا نمألا

 لح ىلإ لصوتلا بجيو .ةطاسولا يف ةفصنم ةبراقم ىلع ظافحلل «نيموزهملا نم

 عمو .نيئجاللا ةلكشم لحو .حلستلا ىلع ةرطيسلاو .قئاضملا يف رورملا ةيرح نمضي

 لكاشملا لك زاتجن امدنع» - ةعقوتملا تابطملاو تاديقعتلل ًاكردم نوسنوج ناك .كلذ

 راكفأ سمتلا مث - ًادبأ برح بشنت مل اهتيل لوقن انسفنأ دجنس .ةحرقتلملا

 .«ةنكمملا لولحلا نأشب هيراشتسم

 ىلع برحلا هذه ةيوست نوكتس له يه ةيضقلا تناك» :وتسور تلوو باجأ

 ةيضقلا يقبتو .ليئارسإ عم ءادع ةلاح يف برعلا يقبت يتلا ةندهلا تاقافتا ساسأ

 ايلع أدي تايفوسلل لعجتو .مهل ةدحوم ةوقك ةيسايسلا مهتايح يف ةيح ةيليئارسإلا

 «؟ةيطسوأ قرش ةلودك ليئارسإ لوبق ىلإ يدؤت ةيوست اهنأ مأ :يبرعلا ملاعلا يف

 مالس ةطخ ةغايصل نكمي ام عرسأب ةيكيرمألا ةرادإلا كرحتت نأ وتسور حرتقا

 .ةدحتملا ممألل وخر رود عم اهذيفنتل ةدحتملا تايالولا طسوتت لماش

 ىلع ةرطيسلا ةعومجم نم (Mc George Bundy) يدنب جروج كام قلطنا

 .ًاقباس يموقلا نمألا سلجم سيئر مّدق ذإ - هسفن قطنملا نم - طسوألا قرشلا

 نكيل» :سيئرلا ىلإ .طاشنلاو ةجهبلاب رعشي وهو .ةحيصن دروف ةسسؤم ريدمو

 انلمأ ةروص نكتلو .ضرألا لكش ًامتح ريغيس ًايخيرات Bas نآلا انيدل نأ ًاحضاو

 ةهجو نكتلو .رهدزم طسوأ قرش يف ةنمآ ةيوق ةلود ليئارسإ نوكت نأ يف ةيباجيإ

 ةنده تاقافتا ىلإ سيلو مالس ىلإ ةّرملا هذه لصوتلا بوجو يف ةحضاو اكيرمأ رظن
 LBJ ةديقع هذه ..نيئجاللا ةلكشم ىلع يقيقح موجه حلاص يف نكنلو .ةيظشتم

 .«ةديجلا ليئارسإ ةديقعو .ةديجلا

 ىلإ .هتئيه قاطن جراخ ىلإ ضيبألا تيبلا داق مالس جمانرب نع ثحبلا نإ

 قرشلا نوؤشو ةيلودلا نوؤشلا يف ةربخ امهل درافراه ةعماج ةذتاسأ نم نيذاتسأ

 (-Stanley Hoff نامفوه يلناتسو (Nadav Safran) نارفاص فادن امه .طسوألا

«(manةندهلا تاقافتا ذنم مالسلل ةيقيقح ةصرف اهنأب برحلا امهالك فصو . 



tteبرحلا نم مايأ ةتس  

 نم هنإ الاقو .ترتُب دق ةيرصملا dg all نأو .لذأ دق يتايفوسلا داحتالا نأو ًاصوصخ

 :يلاتلا أدبملا نيدكؤم .ةدح ىلع ةلود لك ساسأ ىلع تاثداحمب ءدبلا يرورضلا

 ةدئام نم بناج يف أعم ةيبرعلا لودلا لك يأ .اهلك سارجألا عضو يفالت بجي»
 (V9) .«رخآلا بناجلا يف ليئارسإو تاضوافملا

 ةيليئارسإلاو ةيكيرمألا فقاوملا نوكت نأ .تايصوتلا هذه ىلع ءانب ,ضرتفملا ناك
 ام لك نع ليئارسإ ىلختت نأ عقوتملا نم ناكو .مالسلا ةلأسم لوح ًامامت ةقفاوتم

Le iti!نضع ادع  GOLGIةا  ldةا كانكو امنع وجا  pane 

 نايفني نابيإو لوكشإل ةيلوأ تانايبب عابطنالا اذه ززعت دقل .مالس تادهاعم نع

 ةرداص ةلئافتم ريراقتب ززع امك .برحلا نم ليئارسإل ةيميلقإ عماطم ةيأ دوجو اهيف
 :بيبأ لت نع

 تباث رثأ هل ناك يلاحلا يليئارسإلا يركسعلا دهجلا حاجن نأ LLG عضاولا نم»

 مهتصرف يه هذه نأ ةايحلا براشم لك نم نييليئارسإلا عانفإ يف يرهوجو

 ةنس ةرشع عستلا زّيَم يذلا ليئارسإب تقؤملا لوبقلا هبش ةيعضو نم لاقتنالل
 لودلا لك صئاصخب ةعتمتملا ةلماكلا ةيموقلا ةلاح ىلإ ليئارسإ دوجو نم ةيضاملا
 ىلإ لصوتلا ةهج ىلإ لاتقلا فقو ةهج نم لاقتنالا ىلع نورصي فوس ..ةلقتسملا
 .«مهناریج عم مالس تادهاعم

 عافدلا شيجل» قعاصلا يركسعلا حاجنلا نع Le gine ربراب ريفسلا بتك
 ةدحتملا تايالولل ًاقافآ احتف امهنإ ًالئاق ءعاجشلا ديدجلا ملاعلا»و «يليئارسإلا

 Les ليئارسإو

 لولحب يكيرمأ - يليئارسإ عامجإ هنأ ضرتفي ام يف خرش لوأ رهظ كلذ عمو

 مهبلاطم حرط نوشاحتي نويليئارسإلا نولوؤسملا دعي مل .وينوي نم عباسلا موي ءاسم

 مئاد دوجو ةرورضب نوصوي اوراص لب .ةديدجلا مهبساكم عيمجب ظافتحالا يف اهلك

 ليئارسإ ةرصاخ عيسوت يفو .خيشلا مرشو ةزغ يف يليئارسإلا عافدلا شيجل

 لالقتسا تاذ ةينيطسلف ةلود ةركف رشني ذخأ دق ناياد ناكو .ندرألا لباقم ةقيضلا
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 دق نييليئارسإلا ماكحلا نأ ادبو .ليئارسإب ًايلارديف ةطبترم ةيبرغلا ةفضلا يف يتاذ

 سدقلا «ريرحت» نع نالعإلا يهو .عازنلل ةراثإ اياضقلا رثكأ نم ةيضق ىلع اوعمجأ

 Ehud Av-) Jui دوهيإ امور ىلإ ليئارسإ ريفس نلعأ دقف .هيف ةعجر ال ًاريرحت
(rielافاكاليد سدقملا رحبلا لانيدراك ىلإ  .(Dellacava)يفصوب :ًالئاق  Lope 

 كلتف .ليئارسإ ىلإ LIS يمتنت سدقلا نأ مات حوضوب يل ودبي .ليئارسإل انطاومو

 :مالسإلا روهظ نم ةنس يفلأ لبقو ةيحيسملا روهظ نم ةنس Cali لبق ةررقم ةقيقح

 .«ةقيقحلا هذه ىلع هسفن ديطوتل ًاليبس دجي نأ ناكيتافلل لضفألا نمو

 ةيبرغلا ةفضلا ريوطتل يكيرمأ رالود نويلم ٠0٠ دصرل ليئارسإ كنب كرحتو

 ةدحتملا تايالولا ترتشا امك أمامت ءانيس ةريزج هبش ءارش ةركف راثأو .اهتيمنتو

 (°T) .نايزيولو اکسالآ

 مامتها تراثأ ثيح ضيبألا تيبلا ىلإ تالوحتلا هذه نع ةتباث تاحيملت تلصو

 انسفنأ بصنن مل اذإ :يموقلا نمألا سلجمل عامتجا يف لاق دقف .هقلقو كسار نيد

 ناك» يبرعلا ملاعلا يف انرئاسخ ضيوعت عيطتسن نل اننإف .ليئارسإ نع نيماحم

Lelyلودلا عم لماك مالس تادهاعم دقعل ليئارسإ بلاطم ليثمت يف .ديدحتلاب  

 حلستلا ىلع ةرطيسلا نأشب ةيكيرمألا راكفألا قيبطت يف هتبغر ىلإ ةفاضإ .ةيبرعلا

 ةيجراخلا ريزو رصأ .عافدلا اذه fie لباقم نكلو .نيثجاللا ةلكشمل لح داجيإو

 ةيبرعلا يضارألا عيمج نم باحسنالا ىلع ليئارسإ ةقفاوم ةرورض ىلع يكيرمألا

 ةيميلقإلا ةمالسلا نأب انتعانق لاصيإ يف بغرن LL هءارفس ربخأو .اهتلتحا يتلا

 .«ليثارسإ نمأ ةيمهأ نع اندنع ةيمهأ نالقي ال ةيبرعلا لودلل يسايسلا لالقتسالاو

 ةرؤب نع ًاديعب ليئارسإو ةدحتملا تايالولا نيب كاكتحا ثودح لامتحا لاز ام

 تناك امك .ًاحاحلإ رثكأ ىربكلا ةبذكلا ةهجاومل ةجاحلا تناك ذإ سيئرلا مامتها

 لئاسملا نم دعت نميلا يف ةماسلا تازاغلل رصم مادختسا نع ريراقت رشن ةلأسم

 دض رذحلاو .ةمزاللا تاطايتحالا ذخأ ىلإ ةفاضإ - ةساردلاو مامتهالاب ةريدجلا

 ليئارسإ فادهأل همعد رامثتسال ًاقاوت نوسنوج ناك امك .ةيبرع ةيطفن ةعطاقم ةيأ



1Yةتس  phiبرحلا نم  

 دحأ مهامسأ امك برحلا مئامحب نيفورعملا) نييكيرمألا دوهيلا عانقإل ةيبرحلا

 يه .نذإ .ًاحاحلإ رثكألا ةجاحلا تناكف .مانتيف يف وه هفادهأ معدب (هيدعاسم

 ةئيه سيئر لاق .يبلسلا رثأتلا ةرئاد يف اولخدي Vig .تايفوسلا لعف دودر ةبقارم
 ءاذه نع دعتبي يتايفوسلا داحتالا نأ قدصأ ال» :يموقلا نمألا سلجم ىلإ ناكرألا

 (؟١) .«انتالكشم نم انصلخت دق اننأ ًادكأتم تسلو

 يف مالسلا نم ديدج ملاعل نوططخي نويكيرمألا ةسايسلا عاتص ناک نيح يف

 تلخد ذإ .برحلا نم ثلاثلا هموي ىهنأ دق ميدقلا ملاعلا ناك .طسوألا قرشلا

 .ةدحاو ةصاصر قلطت نأ ريغ نم محل تيب ةنيدم .ءقسفلا دنع .ةيليئارسإلا تاوقلا

 عفدناو .باحرتلاو ةيحتلاب (Manger Square) دوذملا ةحاس يف .اوليوف دمف

 (Rafi Benvenisti) يتسينيفنب يفار لاق .(تاراكذت) مهوعيبيل نيكاكدلا باحصأ

 ذخأنل انأيهتو ةكرشلا زكرم انمحتقا» :هتايركذ يف ًاقرغتسم .سدقلا ءاول طباض

 اهنايعأو ةنيدملا رابك نإ يل لوقيل .ةأجف يلع لخدي زوجع لجرب اذإو .ةوفغ

 نم يهو - دهملا ةسينك ىلإ يتسينيفنب ذخأف .«محل تيب حتاف لابقتسا نورظتني

 ىلإ مث - اهفقس ىلع فئاذق عبرأ تطقس ذإ رارضأب تبيصأ يتلا ةليلقلا ينابملا

 تدكاأف» .هراظتناب رسألا ءاسؤرو ةسينكلا لاجر ناك ثيح عومشلاب ةءاضم ةرجح

 لك فرصنا مث .تمدص كلذك Lily ءاومدصف .مالسب انئج Lily .ًائيش اوشخي الأ مهل

 .«هتيب ىلإ ةطاسبب مهنم

Leiمار يروي  (Uri Ram)ةنيدم يف ةدافو لقأ مهلابقتسا ناك دقف .هلاجرو  

 لوقت امك ةرماسلا ةمصاع دعت يتلا .ةمسن ۸٠٠٠٠ اهناكس دادعت غلبي يتلا سلبان

 امأ .مهليدانمب نوحوليو نوقفصي نيفقاو سانلا فالآ ناك» فيك مار ركذي .ةاروتلا

 ال و .ةنيدملا يف أمامت ًانميهم ماظنلا ناك .انتاماستباب مهيلع انددر ةءارب لكبف نحن

 دونجلا دحأ لواح نأ ىلإ كلذ ناك .«ًادبأ علهلا وأ فوخلا ىلع مثالع ةيأ دجوت

 نأ نودهاشملا كردأ ذئدنع .هحالس نم ًايلحم ًاينطو ًاسراح درجي نأ نييليئارسإلا

 .روفلا ىلعو» .نويليئارسإ مه لب .نودقتعي اوناك امك نييفارع اوسيل دونجلا ءالؤه
 .«صنقلا أدبو سانلا نم عراوشلا تلخ



 فلي وينوي ۷ :ثلاثلا مويلا

 ءاول رصانع يقتلتل ًابونج مث ًاقرش سلبان ةقطنم نم .نليب ةقرف تاوق ترادتسا

 ةعبرألا روسجلا تناك ىتح ليللا فصتنم لح نإ امو .ًالامش ةهجتملا (Harel) ليراه

 ةيبرغلا ةفضلا لصف ىلإ ةراشإك اهلك اهفسنب نايد رمأ .تلتحا دق ندرألا رهن ىلع
 bale (VY) ةيقرشلا نع

 يف كراعملا تناك نيح يف اهتياهن ىلإ ريشت ةيبرغلا ةفضلا يف كراعملا تناك

 نود تينارغ ليئارسإ ةدايقب ةيركسعلا ةلمحلا تمدقت .اهتورذ وحن ريشت ءانيس
 ىلإ ةيرصم ةيرق برقأ (Romani) ينامور تلصو ىتح شيرعلا نم ةيلعف ةمواقم

 .نويرصملا ناك يتلا تارمملا وحن ىطخلا عراست تناكف لت ءاول رصانع Lei .ةانقلا

 ةقرفلا ةدوعب اهنع عافدلا ىلع نيممصم - يلحاسلا قيرطلا نع مهيلختل ًافالخ-

 نوتس -ةعبارلا ةقرفلا نم ةمدقتم رصانع تمدطصا ليللا فصتنم ليبقو ةعبارلا

 .(ةفغفغ) ةفاجفج ريب يبرغ لت ءاولل ةعبات AMX ةبابد نيثالث عم T-00 ةبابد

 فاصنأ ينامث ىلإ ةفاضإلاب روفلا ىلع ةفيفخلا AMX تابابد نم ةثالث تلعتشاف

 ةيرسلا دئاق مهيف نمب .ًايليئارسإ نورشع Jó .ةريخذلاب ةلمحم امهادحإ تارزنجم

 .لترلا نم ىقبت ام عجارتي نأ لبق (Shamai Kaplan) نالبق ياماش لارنج رجيملا

 نويرصملا ىدبأ امدنع Wia رمم لخدم نم برتقت يفوي تابابد تناك .كلذ عمو

 ىلع اهدوقو نويروتنس تابابد عست نم ةزرفم تلصو .لت ءاول دض ًاثيرج ًادومص

 لبق poll لخدم ىلإ .ةكهنم اهمقاوطو .اهريغب نرطق اهنم ةعبرأ .ذافنلا كشو
 ةعجارتملا تابابدلا لعجت ةقيرطب ةيرصملا تابكرملا ماطح اوبتر .سمشلا قورش
 قوفتلا نم مغرلا ىلعو (YY) ةيليئارسإلا تابابدلا عفادم وحن ةرشابم ريست

 ىلع رطيست نأ .ةليئضلا ةوقلا هذه تعاطتسا .نييرصملا تابابدل ريبكلا يددعلا

 ةبابد ٠٠١ مضت يتلا ةيرصملا قرفلا ًابيرق هيف رثعتتس يذلا ديحولا ةاجنلا قيرط
 .لجر ٠٠٠٠١ نم رثكأو



gigabit eé 

 ىلع ةرّمدم ةيرصملا تارئاطلا

 .اهجرادم

 :نيميلا ىلإ راسيلا نم .ضيبآلا تيبلا ىف (تاعامتجالا ةعاق) بتكملا ةفرغ
 ءوتسور تلوو «(نخدی) نوسموت ريفسلا (Katzenbach) خابنيزتاك :ارامنكام

 (BUNDY) يدنب :نوسنوج :(سلاج) كسار :يرفمه

(Yoichi Okamoto) وتوماكوأ يخوي ريوصت .LBJ acs. 
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 ارفلا دومحم :ةدحتملا ممألا ىلإ برعلا ءارفس

 .(راسيلا ىلإ) ةمعط جروجو (نيميلا ىلإ)

 دمحم :ةدحتملا ممألا ىلإ برعلا ءارفس

 .«(ارفلا دمحم ةقفاومب) نيميلا ىلإ» ىنوقلا



 برحلا نم مايأ ةتس 1

 .(ارفلا دمحم نم نذإب) غريب دلوغ رثأ ريفسلا

 IDF) فيشرأ (alali ةيبرغلا ةفضلا يف مدقتت ةللؤملا يليئارسإلا عافدلا شيج تاوق
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 نرف هعمو) نيروغ يبار

 نييليئارسإ دونج عم (شبك

 .يبرغلا رادجلا دنع

 ةموكحل يفحصلا بتكملا)

 .(ليئارسإ



 برحلا نم مايأ ةتس 4

 :ناياد (ظسولا يف) :سيكران (راسيلا نم)
 زنويل ةباوب نولخدي :نيبار (نيميلا يفو)

 .(دوسألا ةباوب)

 ةمؤكحل يفحصلا بتكملارنريب ناليإ)

 .(ليئارسإ

 يصحأ :ةيكيرمألا يتربيل ةنيفس
 ةحفص) لكيهلا يف بقث ۸٠١ يلاوح

 .(تنرتنإلا يف ةيكيرمألا ينريل



siبرح  

 .ءانيس يف نويرصم

 ىفحصلا بتكملا

 .(ليتارسإ ةموكحل

 ةيوج ةراغ

 ةرئاط :ةيراحتنا

 مجاهت ةيرصم غيم

 ةيليئارسإ تاوق

 .ءانيس يف

 ءاخيم ناف)

axiىفحصلا  

 .ليئارسإ ةموكحل

 يف يرصم ماطح
 A التمرمم

pgلتقف  
(V+ =)ةرشع  

 يف لجز فالآ

 .هدحو مويلا كلذ

 بتكملا ءاخيم ناه)
 ةموكحل يفحصلا

 .(ليئارسإ



 برحلا نم مايأ ةتس 2

putes لوكشإ .(هديب ريشي) رزاغيلا ٩: 

 ؛ةطيرخب كسمي نيميلا ىلإ فيلراب

 .(سيرب ديتيشوتسأ) (ةعبفو

 هيام ee یک اال
 IDF) فيشرأ :نورديك) وينوي Vo. baal gill يف ةيروس عقاوم فصقت ةيليئارسإ ةيعفدم
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 سيئر ؛لوبدوأ لارنجلاو ناياد

 .ةدحتملا ممألا يبقارم

 «يبرعلا نطولا يف ينويهصلا دوجولا ريمدتل ناوآلا نآ» :ايروس دسألا ظفاح

Gob)شتيفونيبإ رامتإ روسفوربلا نم ). 

 يف نفيسوك عم نوسنوج
 سركت نأ لمآ» :وروبسالغ

اقلا مايألا يف اندوهج
 ةمد

 .«متاد مالس قيقحتل

 ىشوي ريوصت LBJ ةبتكم

 .(وتوماكوأ





 (وينوي A عبارلا مويلا :برحلا)

 تيمم ثداح

 نورظتني نويروسلاو نعذي رصان

 تاراجفنالا نم ةلسلسب ةثلاثلا ةيليئارسإلا - ةيبرعلا برحلا نم عبارلا مويلا أدب

 امب ندرألا رهن ىلع ةماقملا روسجلا فسنب نويليئارسإلا اهمتتخاو .ندرألا يداو يف
 ىلإ روبعلاب ليراه ءاول نم رصانع تماق .ةيندرأ نواه فئاذق نم هيلع اولوتسا
 .يليئارسإلا عافدلا شيجل نيعباتلا نيسدنهملا قيرفل ةيطغت نيمأتل ةيقرشلا ةفضلا

 (Findley زنريب يلدنف ىدل نيسح كلملا لسوتف glee يف علهلا بد يذلا رمألا

 قرتخت تناك ةيليئارسإ ةبابد نيثالث نأ ًايعدم) هللا لجأ نم .مهفقوأ :ًالئاق (2

 .(ةثمرلا نوفصقي مهنأو .دالبلا نم يلامشلا ءزجلا

abyسامتلا  filesرارمتسا نم مهزازئمشا ببسب مهنكلو .نييناطيربلا ىلإ  
 ىلإ عافدنالل نيقاوت نويكيرمألا الو مه .اونوكي مل .ىربكلا ةبذكلا معدب نيسحلا
 مل ذإ .اهتلآض ىلع ةصاخلا هرداصم ىلإ أجلي نأ الإ كلملا مامأ ناك امف .هتدعاسم

 رداق ءاول .برحلا ةيادب يف ةكرعملا تضاخ يتلا ةرشع ىدحإلا ةيولألا نم هيدل قبي

 نم رصانع - يندرألا شيجلا اياقب تقحتلا .ةيولأ ةعبرأ ىوس لمعلاو كرحتلا ىلع

 ءاوللا نم ةيقابلا سمخلا تابابدلاو .يكلملا سرحلاو .ينيسحلا ءاولو .كومريلا ءاول

 نالوجلا تاردحنمو .نامعل ةيفرشلا فراشملا ةيامحل ةيقارعلا تادحولاب - نيتسلا

 ام اذإ .ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا يف ىتح وأ حاجنلا يف ةصرف كانه نكت مل .ةيبونجلا

 )١( .مدقتلاب ةقحاملا ةيليئارسإلا ةوقلا ترمتسا



 ناك ولو ىتح .تاعردملل عافدنا وأ .يليئارسإ موجه كانه نكي مل هنأ ديب

 ىلع يليثارسإلا عافدلا شيج تاوق ترشتنا .سكعلاب لب glee هاجتا يف .ًاعداخ

 جتنتسا اذكهو .سكاعم يندرأ موجه نم ًاسارتحا ةيعافد عقاوم يف ندرألا رهن لوط

 نم all ةعبرأ ةياهن يف .برحلا دعب امل زاجيإ يف (Narkiss Uzi) سيكران يزوع

(gla as tasteless ie EE JENرو ةيكصطلا  EEEكفانا  

 ةوشن نم ففخ .ًايلظم ١44 مهنم يليئارسإ يتئم لتقم نإ .«ندرألا رهن ىلع

 فيكتلا ىلع ةيندرآلا تادايقلا زجعب نويليئارسإلا رئاتي مل اذإو :زاجتإلاب نماسحألا
 .يبرعلا قليفلا رصانعل مهمارتحاب لقألا ىلع اوظفتحا مهنإف .ةريغتملا فورظلا عم

 ةعاجش ىدبأ» ودعلا نأ .يليئارسإلا eed شيجل يلخاد ريرقت يف درو دقف

 «ةلوزعم تانيصحت يف ةظحل رخآ ىتح لتاق ثيح سدقلا يف ًاصوصخ .ًاميمصتو

 ةلت يف اولتق نيذلا نييندرألا كئلوأ روبق دهاوش ىلع ليئارسإ اهتبتك يتلا تارابعلاو

 .ةديرفلا مهتعاجشب تداشأ ةريخذلا

 ةفضلا يف اهعسوت نم ًالدي- ةيبرغلا ةفضلا يف ليئارسإ عقوم زيزعت نإ
 نامع تلظ نيح يفو .كلذك .نييندرألا ىدل .روفلا ىلع .ًاحضاو حبصأ -ةيقرشلا

 ةكراطبلا فهك عقوم .ليلخلا ترصاح ةيليئارسإلا تاوقلا نإف .ىذأب بصت مل ةملاس

 ميلست ىلإو مهذفاون نم ءاضيبلا تاءالملا عفر ىلإ اهناكس عراسف .يتاراوتلا

 يف ةنيدملا دوهي دض اهوبكترا يتلا ةحبذملل مهنم ماقتنالا ةيشخ .ًاعوط مهتحلسأ

 كلت ًافصاو .عواطم ريمس خرؤملا بتك .ةيبرغلا ةفضلا يف برحلا تهتنا VATA ماعلا

 ندرألا تداع .وينوي نم نماثلا ليل فصتنم لولحب» :ةيندرأ رظن ةهجو نم ةظحللا

 ليئارسإ تلمكأ نيح يف .هللا دبع كلملا دهع يف تناك يتلا (ندرألا قرش) ىلإ

 (Y) .«ةيخيراتلا نيطسلف لالتحا

 فقوتت نيأ لب .بسحف برحلا فقوتت ىتم :ٌةلأسم ةيبونجلا ةهبجلا يف نميهت مل
Shiaiالتم يرمم وحن نييرصملا فالآ عفدنا امدنع رجفلا عم هتورذ لاتقلا غلب دقل  

 ةقرفلا دئاق .لوغلا لارنج رجيملا بتك .سيوسلا ةانق ىلإ لوصولا يف Yai يدجلاو



 0 وينوي ۸ :عبارلا مويلا

 انتابابد تقرتحاف .انفصق عباتت ةيداعم ةرئاط نوثالثو تس» :لوقي رماع ىلإ ةعبارلا

 عمو .ةيفلخلا ةدايقلا عم انتالاصتا تعطقو ناريطلل ةداضملا انعفادمو انتيعفدمو

 دقتعأ» :لوقي ىجترم لصتا امك .!!نآلا موجهلل ضرعتن نحنو .ًاضيأ .عردملا ءاوللا

 .يزوف نم ألك رماع لأسو .سيوسلا ةانق انتاوق ربعت املاح نيرمملا ريمدت بجي هنأ

 عافدلا طخ عضو يغبني نيأ :نسحم لارنج تنانيتفيللا ةيربلا تاوقلا دئاقو

 pale ردصأف .ىجترم حارتقا ىلع نانثالا قفاوف ؟اهبرغ وأ ةانقلا قرش .يئاهنلا

 نم ةانقلا نع عفادت نأ تاوقلا عيمج ىلع» :برحلا يف هردصي رمأ رخآ ناكو .رمألا

 تاميلعت راظتناب .اهسفن ةانقلا سيلو .ةانقلا ىلإ ةيدؤملا تارمملا ةلازإ بجيو .برغلا

 .«وينوي A/A ةليل لالخ انتاوق عجارت يطفي نأ يوجلا انحالس ىلعو .ىرخأ

 اذإ .ةانقلا ضوخ وأ تارمملا ريمدت :نيتمهملا نم يأب مايقلا لهسلا نم سيل

 اهايإ ةلوحم ةقيضلا نايدولا ىلإ لخادملا قالغإ ةيليئارسإلا تابابدلا ضعب تعبات

 ضاير دومحم بتك .يليئارسإلا وجلا حالس معد لضفب كلذو .ةدودسم ةقزأ ىلإ

 قرش ةدوجوملا تازيهجتلا لكو عفادملاو تانحاشلاو تابابدلا عيمج تديبأ :لوقي

 رثك نورخآ تامو .هدحو مويلا كلذ يف مهتايح فالآ رشع )٠٠٠٠١( دقفو .تارمملا

 طاشنب ةمدقملا يف نويليئارسإلا ةيداعملا فادهألا وعلطتسم لمع .«ًاشطعو ًاعوج

 .ضعبب اهضعب طلتخا يتلا ةقيدصلا تاوقلاو ةيداعملا تاوقلا نيب زييمتلل مومحم

 نع فكلاب نويليئارسإلا نورايطلا رمأ امدنع راهنلا فصتنم ىتح ةحبذملا ترمتساو

 .ةملاس اهرسأ نكمي ىتح ةيرصملا تابكرملا ريمدت

 .لخن يقرش ىرخأ ةبابد نوتسو .تارمملا دنع ةيرصم ةبابد die يلاوح رمد

 ىلع ءاليتسالا متو .ىصحت ال تابكرملا نم دادعأو .عفدم ةئم ٠٠١ ىلإ ةفاضإ

 ىلع نيرداق نويليئارسإلا دعي مل Ug .ةميلس ۲ - ماس خيراوص نم ةلماك ةيراطب

 دهش .ةانقلا وحن نييرصملا نيملستسملا نوهجوي اوذخأ .برحلا ىرسأ ماعطإ

 تناك» :ًالئاق .دعب اميف !abbas ىدحإ دئاف (Jackie Evan) نيفيإ يكاج لينولوكلا

 .يسفنل تلقف .نيناجملاك كانهو انه نوضكري مهتحلسأب نييرصملا نم عومج كانه



 ال :عيمجلا ترمأ كلذن رانلا ناقلطي نيفرطلا نأ UUs ءانه ةحبذم ثدحتس .فقوت

 ال نييليئارسإلا نإ اولوقيل مهحارس اوقلطأ مث .مهب كاسمإلا اولواح .دونجلا اولتقت

 مهتلدابم يرجتل طابضلا ىوس رسؤي ملو «مهنطو ىلإ مهوديعأ طقف .مهلتف نوديري

 .ودعلا طوطخ فلخ اوطقسأ نيذلا نييليئارسإلا نيرايطلاب

 سيئر توقاي حالص لارنج رجيملا ناك .ةيلاعلا بتارملا يوذ نم اورسأ نيذلا نمو

 .ةلطعم ةبابد ىلإ ملستسا يذلا .ةيرصملا ةيعفدملا

 ثيح دامثلاو لخن نيب ةعقاولا يداوبلا يف قرشلا ىلإ دهاشملا هذه لثم ترركت

 نيمك ىلإ ةسداسلا ةيرصملا ةقرفلاو يلذاشلا ةوق رصانع رلدنم لينولوكلا لتر عفد

 .نوراش كيرأ مهل هبصت

 كام يراه ىلإ يليئارسإلا عافدلا شيج تارباخم سيئر .فيراي نوراهأ بتك

 <AN يلاوح تدقف دق :رصم نإ :لوقي فاضأ مث «مهباقعأ يف انك» :لوقي نوسريف

 يرصملا شيجلا نأ .كشلل ًالاجم عدي ال امب .نآلا دكأت دقو امأ .ةعردملا اهتوق نم

 قحالي يليئارسإلا عافدلا شيج لظيس ىدم يأ ىلإ :ةلأسم تأشن دقف .رمد دق

 ةلكشم Gi يليئارسإلا عافدلا شيج ىدل سيل هنأب ءارزولا سلجم نيبار ربخأ ؟هلولف

 نيح يف نكلو .عافدلا ريزو ةقفاوم ىوس بلطتي ال رمألا نأو .ةانقلا ىلإ لوصولل

 راطم فصق حرتقا ذإ- ًايئاهن رصانلا دبع طاقسإ ىلإ ًاقاوت عافدلا ريزو ناك
 .سيوسلا ةانق نع ًاديعب ءاقبلل كلذك ًاقاوت ناك دقف -كلذ عيرستل ةليسوك ةرهاقلا

 عمو .«ةيركسع ةمكاحم ىلإ ةانقلا سمي يليئارسإ دئاق يأ ميدقتب» هشيج ددهف

 ءاهيلع نورطيسم مهنأ نودبي نيذلا كئلوأ ىتح زواجتيس ةكرعملا عراست نإف كلذ

 (۳) .ناياد يشوم مهيف نمب

 يتلا ةيرصملا تاوقلا ةدراطمب .ًامامت تارمملا تقلغأ يتلا يفوي تابابد نآلا موقت

 عباسلا ءاوللاو نينوغ لينولوكلا ىوتحا لامشلا يفف .راصحلا نم تلفت نأ تعاطتسا

 نادقف ىدلو .ةبابد نيعيرأ اهنم رمدف T-00 تابابد نم ةمدقتملا لوغلا ةيماح
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 هاجتاب ةيناث عجارتلل ترطضا .ةعبارلا ةيرصملا ةقرفلا تازيهجت نم ةئملاب نيسمخ

 ًاضيأ تينارغ لينولوكلا لتر ناكو .نينوغ مهقحالي مهباقعأ يفو .نادرف رسج

 قيرطلا ىلع لخادلا ىلإ لحاسلا نم هريس لوح نأ دعب رسجلا وحن ىطخلا عراسي

 .ةرطنقلا ىلإ يدؤملا

 ةمئاقلا رماوألا نم مغرلا ىلع ةانقلا ىلع قبطت ةيليئارسإلا تاوقلا تناك

 يه ةرهاظلا ةعيرذلا تناكو .لقألا ىلع ةانقلا نم اليم VY دعب ىلع ءاقبلا ةرورضب

 ةداعإ نم هعنمو يرصملا شيجلا ريمدت لامكتسا ىلإ ةجاحلاو- نييرصملا ةقحالم

 دهاشم ةعور عمو .رخآ يفخ Gree عفاد كانه ناك هنأ نيح يف -هسفن عيمجت

 لارنجلا لاق .سدقلا ريرحتل ةيفلألا ىركذلا اهيلع تميخ دقف ءانيس يف كراعملا

 فوس اننكلو .«دجملا كلذ اندقف دقل .انيديأب لكيهلا لبج» :ًانيزح هطابضل شيفاغ

 .سيوسلا ةانق فافض ىلع .لاح Gil ىلع .هنم ًاضعب ديعتسن

 ةليسولاب ءانيس وأ ةيبرغلا ةفضلا يف ءاوس .ةيليئارسإلا تامجهلا تددحت دقل

 يف نوكت امدنع» :لئاقلا ميدقلا يركسعلا لثملا قبط ذإ .ميمصتلاب تددحت امم رثكأ

 ىلإ يليئارسإلا عافدلا شيج تاوق ًايرغم ًامراص ًاقيبطت «لجترت نأ كيلعف .ناديملا

 نافاهير لوقي .نويسايسلا نولوؤسملا وأ نويركسعلا نوططخملا هاري ناك ام زواجت

 ذإ .طق .برحلل ًافادهأ ةيليئارسإلا ةموكحلا عضت مل» :تايلمعلا سيئر بئان .يفيتز

 قسنلا ىلإ يركسعلا قسنلا نم .ةمقلا ىلإ ةدعاقلا نم أشنت فادهألا تناك

 اهفادهأ يه هذه نأ قلعتو انتازاجنإ لوح رئاود ةموكحلا عضت الو .يسايسلا

 نيتهبجلا يف لاتقلا ىلع يفيئز ةظحالم قبطنت )٤(. برحلا ءاهتنا دعب الإ ةيلصألا

 رومألا طبض ىلع مزعلا تدقع دق تناك ةموكحلا نكلو .ةيقرشلاو ةيبونجلا

 ررقت نإ ؟ىتمو .ايروس ةمجاهم نأشب رارقلا ناك ذإ .رخآ حرسم يف اهيلع ةرطيسلاو

 .شيجلا ديب سيلو .ءارزولا سلجم ديب .كلذ



 :نايعلل حولي نالوجلا

 دقو .عاطقنا الب ًارمتسم تانطوتسملاو تازتوبيلكلل يروسلا فصقلا لازام»

 سلجم ىلإ ربراب قربأ اذكه .«ضرألاب تيوسو ًامامت تازتوبيكلا ضعب تحسم
 برحلل ةرمتسملا ةيروس تادادعتسا دكأو .وينوي نم نماثلا ةحيبص يموقلا نمألا

 عافدلا شيج نأب أبنتو «لاتقلا فقول ةوعد ةيأ ىلع -مل ررك- اوبيجي مل»:ًالئاق
 .ًاليم VY قمع ىلإ ايروس قارتخاب يقابتسا يئاقو لمعب ةيناث موقيس ييئارسإلا
 .روكذملا يليئارسإلا موجهلا عقو ام اذإ أجافأ -نل ررك- نل .فورظلا هذه يف :لاقو

 .«ًالعف لصح دق هنأ وأ .ًاييرق

 ةيروسلا عفادملا تلاز ام ذإ .لاح ةيأ ىلع .طقف ًايئزج ًاحيحص ربراب مييقت ناك
 ءاعدالا قشمد ويدار عباتو -ةعرزم tA اهنم بيصأ- ليلجلا عرازمل اهفصق عباتت

 نادأو .ةرصانلاو اكع ريرحت كلذ يف امب لامشلا يف لانملا ةديعب تاراصتناب

 اوناكو «نييندرألا نييعجرلا» ىلع موللاب اوقلأو .ةيبرغلا ةفضلا مالستسا نويروسلا
 لوخدل يمارك ديشر هئارزو سيئرو ولحلا لراش ينانبللا سيئرلا ىلع نوطغضي

 اذه ةمواقم نوينانبللا تالارنجلا عاطتسا نيح يف نكلو .ةلعاف ةروصب برحلا

 هريرقت صني .هدعاوق يف هتانيصحت يف ’Lesh لاز ام يروسلا شيجلا ناك .طغضلا

 موجهب مايقلا نأشب رارق ذاختا عطتست مل ةيربلا تاوقلا ةدايق» نأ ىلع يمسرلا

 ةيولألا ةبغر مدع بيسبو .ةهبجلا ىلع دقعملا عضولا ببسب ماع وأ يلحم

 يعفدملا اهفصق زكرتو .ضرألا ىلع ىقبت نأ تررق كلذل :لاتقلا يف ةيطايتحالا

 ضرعت ىدلو «ودعلا تاكرحت بقارتو مادختسا ىصقأ ناريطلا تاداضم مدختستو

 ىلإ بعرلا لوخدو .فصقلا ىلإ ةيعفرلا بترلا يوذ نم نيرخآ طابضو يناديوس

 دجو .قشمد ىلإ اوعجارت ءايروس وزغب ليئارسإ مايق لوح ةعاشإ ببسب مهبولق
 .همامأ ةيلاخ قيرطلا .نالوجلا ةهبج ىلإ نييئادف ةعومجم دوقي يذلا تافرع رساي

 )0( .ليئارسإ عم ةدهاعم تدقع دق ايروس نأ دعب اميف صلختساو
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 يأرلا نأ نم مغرلا ىلعو .ًايمسر ليئارسإ الو .وزغلا يف ةين ايروس ىدل نكي مل
 سترآاه ةفيحص تلاق -LS نالوجلا ىلع موجهب مايقلا معدي ناك يليئارسإلا ماعلا

(aretz Ha)كلذ اوؤدب نيذلا عم تاباسحلا ةيفصتل ناوألا نآ دقل» :ةيمويلا  

 ودبيو .هجوتلا كلذ مواقت تلاز ام ليئارسإ ةموكح نإف -ةمهملا زاجنإو .هلك فصقلا

 ةبالص ةضراعملا تداز دق ةيرصملاو ةيندرألا نيتهبجلا ىلع ةمساحلا تاراصتنالا نأ

 .ةيلامشلا ليئارسإ ةلأسم ةساردل ةيناث ةيرازولا عافدلا ةنجل تمأتلا امدنع

 انأف .انيلع هلك ملاعلا ريثيس (ايروس ىلع موجهلا) نإ» :ًادكؤم نارأ ناملاز لاق

 .يموقلا ينيدلا رايتلا ولثمم كلذ يف هديأو «دعب اميف هقرخنل لاتقلا فقو لوبق دض

 للعو .نولأ لاغيإ داتعملاك هضراع نيح يف .غيتفاهروو خاروزو .اريباش يشوم ميياح

 حرتقاو .يروسلا ديدهتلا ةلازإل ديحولا ليبسلا وه تاعفترملا لالتحا نأب هتضراعم

 اهءاطعإ نكمي لب .ةقطنملا لالتحا ىلإ ةجاحب تسيل يليئارسإ نأب ًالئاق نولأ

 دهش امك .نولأ يأر ىلإ شيجلا لام .مهل ةلقتسم ةلود اهيف اوميقيل نييلحملا زوردلل

 فوس اهنإف .ةملاس برحلا نم ايروس تجرخ اذإ» :ًالئاق .دعب اميف فيلراب كلذب

 .«قرشلاو بونجلا يف انتاراصتناب عدترت نلو اهتسايس عباتت

 .ايروس ىلع موجهلل نيضراعملاو نيديؤملا نيب أطسو ةطخ ءارزولا سيئر اطخ

 .ةيروسلا ةيعفدملا سارخإو سايناب مضل ًاقوت لقأ نكي مل لوكشإ نأ نم مغرلا ىلعو

 مل ايروس نأ فسآ يننإ» :لاقف .ايروس ىلع موجهلا رطاخمل ًاكردم ناك هنإف

 عقو اذكهو «تايفوسلا عم انطروت امبر ةيضقلا هذه نأ ملعأ ينكلو .ريثكلا بعوتست

 .ناياد لهاك ىلع رارقلا ذاختا

 عم برح نش هتضراعم عباتو .لوكشإ ةيجاودزا نم ًائيش عافدلا ريزو دبي مل

 لالتحا ةبوعصو .يتايفوسلا لخدتلا ديدهت ب داتعملا هشاقن ززع دقو .ايروس

 تلتحا دق ليئارسإ نأ ىلإ ًافيضم - ذيفنتلا زيح لاتقلا فقو لوخد لبق تاعفترملا
 .ديزملا ىلإ ةجاحب تسيل اهنأو .يفكي ام ةيبرعلا يضارألا نم



 برحلا نم abi ةتس م١

 نالوجلا يف تايلمع نأشب رارق ذاختا ليجأت» .ناياد نم هيجوتب .ةنجللا تررق

 ةنجل ىلإ تايلمع ةطخ ميدقتب ناكرألا ةثيه ىلإ بلطلاو .نيموي وأ مويل ةيروسلا

 ايروس زفتست (YÍ) يغبني هنإ :ةلئاق ةموكحلا تفاضأو .«اهيلع قداصت يك عافدلا

 )1( .نيمويلا نيذه لالخ لمع يأب ًانلع

 وداد أجرأ نأ دعبف «رازاعلإ ديفيد ءلامشلا دئاق ىلع ةريرم ةمدص Lill اذه ناك

 دق اهلك ةيلمعلا نأ !OV ملعي .سقطلا ةءادر بيسب قباسلا مويلا يف ططخملا هموجه

 اهتريخ يتلا تاقوألا أوسأ نم تاعاسلا كلت تناك» :هلوقب كلذ ىلع قلعو .تيغلأ

 .«طقف يتيساسح طرف ببسب تعاض دق ةيخيرات ةصرف نأ ءرملا ىري ذإ .يتايحب

 نيبار ىلإ فتهف .رثكألا ىلع .دودحلا قوف .تايزيزعلا لت لالتحا هتاوق تلوخ دقل

 يف سوباكلا نم ليئارسإ ذقنأو انءادعأ يليئارسإلا عافدلا شيج مزه دقل» :أطخاس

 هباجأف» ؟نالوجلا تاعفترم ةيعفدمل ًامعطو Lale انيقب نيح يف .قرشلاو بونجلا
 .«؟ال al موجهلا ديرت له» :«نيبار

 نمث ميدقت ينعي تازيزعلا لت ىلع موجهلا نإ .ديرأ Yo :ًاخراص رازاعلإ باجأف

 ام اذإ هعفدن يذلا هسفن نمثلا هنإ .هلباقم ءيش يأ ىلع لوصحلا نود ظهاب

 فتاهلا ةعامسب ىقلأ «5كلذ ءاقل هيلع لصحأ يذلا امو .هلك نالوجلا انقرتخا

 ةقطنم ىلإ مكنم لك دعيل» :هدنج أرمآ .لاتقلل تادادعتسالا لك ىفغلأو ًابضاغ

 .«؟!!بيبأ لت ىلإ رداغم انأف .رتبوكيليه ةرئاط يل اورضحأو .عمجتلا

 تاثمب رطاخنو .نالوجلا فرج قلستن اذامل :رازاعلإ مييقت ىلع نيبار قفاو

 لامشلا يف هتدايق سيئر لبقتسا ؟طقف دحاو لقعم ىلع ءاليتسالل طقف .حاورألا

 .لوكشإو نولأ عم عامتجا ىلإ هقفارو .تايلمعلا dane يف

 رازاعلا جرخأ «5لعفت نأ عيطتست اذام» :رازاعلا ىلع ًالاؤس ءارزولا سيئر حرط

 .ةحوتفم قشمد ىلإ كانه نم قيرطلا نأ ًانيبم اروعز ىلإ راشأ مث ءاهدرفو ةطيرخ

 نوكت نل اهنكلو .عيطلاب تاباصإلا ضعي ديكتنس .مدقتأو عقفاوم لتحأو .مويلا

 .«كلذ لعف انناكمإب .ةحبذم
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 .«نالوجلا لالتحا ىلع ةموكحلا قفاوت نأ بجي» : ًالداجم نولأ لاق

 ريب ميياح وه نينطوتسملا مساب قطان نم لوكشإ ىلإ كلذ دعب يفتاه لاصتا ءاج
(Haim Ber)بلاطن اننإ .عاطقنا الب فصقن انلز ام» :هتوص ىلعأب ًاخراص لوقي  

 .«!!سوباكلا اذه نم انريرحت

 ضراعي .نذإ .اذامل» :ًابرغتسم رازاعلإ لأسف .ًاديدش ًاكابترا ءارزولا سيئر كبترا

 نل اهنكلو .هبابسأ يه ام يردأ تسل» :ًالئاق هيفتك لارنجلا زهف «5عافدلا ريزو

 .«ةيكيتكت الو ةيتايلمع نوكت

 ديع» :هل تلاقف .مايرم .لوكشإ ةجوزب ىقتلا .بتكملا نم رازاعلإ جورخ ىدلو

 لصحأل يعسوب ام لك لذبأس :ًالئاق لارنجلا اهدعوف» سايناب ديرأو .مداق يداليم

 (Y) .«كرودب يموقت نأ .ًاضيأ .تنأ كيلع نكلو .اهيلع كل

 ًارمتسم لامشلا يف شيجلا ناك نيح يف .بيبأ لت يف هتيضق شقاني رازاعلإ ناك
 فطعنا ىتح يندرأ ءاول رخآ رمد نإ امو .«ةقرطملا ةيلمع» نيفنتل هتادادعتسا يف

 ءاول لقن امك .لامشلا ىلإ ًاهجتم ةيبرغلا ةفضلا نم (Elad Peled) ديليب داليإ ءاول

 (Dani Matt) تام يناد ةدايقب نونامثلا نييلظملا ءاولو عردملا نماثلا رلدنم تربلأ

 تابابدلاو تانحاشلاب ةصاغ ةيسيئرلا ندملا يف ليئارسإ عراوش تناكف .ءانيس نم

 نالوجلا ةبضه ىلعو . ًاديدش ًاماحدزا ةمحدزم ةماعلا قرطلا تناكو .دونجلاو

 ةيلمع نأ يردي نأ نود - فثكم فصقب موقي .يليئارسإلا وجلا حالس ناك اهسفن

 يتلا ةلمحلا كلت .تابابدلا ضبارمو ةيروسلا تانيصحتلل - تيغلأ دق ةقرطملا

 .«تازتوبيكلا ىلع ةلطملا تاعفترملا لالتحال ةمدقم» اهنأب نويكيرمألا اهفصو

 مايقلل لمعلا ساسأ نوسري مهنأكو نويليئارسإلا ادب .يسامولبدلا ديعصلا ىلعو
 نم ناك امبرو ءايروس ةلكشم تيقب» :ًالئاق نوسريف كام ىلإ فيراي ّرسأو .موجهب
 دعب ءيش ثدحي مل هنأ نم مغرلا ىلعو .«كلذك ايروس ىلإ ةبرض هيجوت يرورضلا

 مايقلا كشو ىلع تناك ليئارسإ نإف - فيراي لاق امك ءظحلا ءوسل» - نالوجلا يف



 برحلا نم phi ةتس 1

 يدنب جروج كام حرص .«لمعلاو ةكرحلل عسوأ لاجم اهيدل نوكيل» كانه ام لمعب

 تببسو برحلا تأدب يتلا .ايروس جرخت نأ بيرغلا نم هنأ نابيإ عم هل ثيدح يف

 E تطل al سم نما هنت نافع ود: توحلا ندور ينك يورك هاكات
 نإ ذإ»- ىرخأ ةيليئارسإ ةردابم ةيأ نم ربراب رذح دق كسار نأ نم مغرلا ىلعو

 E ر اا ی ور ی وو ا و ووا ادو لكك
 peal ترشا وا Banal كايؤلولا al نو لين را ر اک
 (A) .ايروس ةميزهب بحري فوس ضيبألا تيبلا نأ نابيإ صلختسا دقف -«لكاشملا

 :ةثداح حيرشت

 قباسلا مويلا يف تضق امك .وينوي نم نماثلا موي ةحيبص نطنشاو تضف

 تارافس ريصم ىلع ةديدش ةباقر تضرفو .ةنمآ ةفاسم نم برحلا بقارت

 نينطاوملا ءالخإ ىلعو .ةقطنملا يف ةرصاحملا اهتايلصنقو ةدحتملا تايالولا

 تيبلا يف طسوألا قرشلا ةبقارم ةعومجم تلوأ .رطخلل نيضرعملا نييكيرمألا

 ةداعإ ةظحالم عم t-A زارط نم ةرئاط fA ليئارسإ بلط ىلإ ًامامتها ضيبألا

 تهجاو ةرادإلا نكلو .رئازجلا ربع ةحلسألاب رصمل يتايفوسلا داحتالا ديوزت

 نم درت امبر تابلط لهاجتو ليئارسإ بلط ىلإ ةباجتسالا يفبني ناك اذإ ام ةلأسم
 ىلإ تادعاسملا لاسرإ قلعن مل اذإ» :ًالئاق يدنب ىصوأف .ندرألاو ةيدوعسلا ةيبرعلا

 «ىرخأ (Mc Closkey) يكسولك كام ىف انسقنأ محقن اننإف .فارطألا عيمج

 لظ كلذ عمو .«ًالمعو ًالوقو 152 دايحلا» ةيجراخلا ةرازو أدبم ناهذألل ًاديعم

 نم دكأتللو .اهضحدل ةيكيرمألا دوهجلاو ىربكلا ةبذكلا ىلع ًابصنم مامتهالا رثكأ

 ةدعاق ةرايزل نويبيل نولوؤسم يعد .برحلا يف كراشت ال ةيكيرمألا تاوقلا نأ

 نأب «ةقداصلا هتاديكأت» لصيف كلملا ىلإ كسار لسرأو (Wheelus) سوليو

 ىف «ًامصنم ًاراسم ريدي» نأب كلذك دعوو .ةحيحص تسيل رصان تاءاعدا

 (A) .«حالسلا ةوقب لكاشملا لح وأ .دودحلا رييغت ىلإ ةفداهلا دوهجلا ةضراعم



 tay وينوي A :عبارلا مويلا

 رشابم يكيرمأ طروت لامتحا هتامامتها ةرئاد نم دعبتسا نوسنوج نأ عقاولاو

 وكيئري ديف ضفر امنيب .ةءانبو ةحيرص نيلمركلا عم تالاصتالا تناك .لاتقلا يف

 تذختا دق برحلا نأ نم مغرلا ىلعو .ةدحتملا ممألا يف غريب دلوغ عم نواعتلا

 لوطسألا نفس ىلإ فوخلا لوصول عاد كانه نكي مل .ةعقوتم ريغ تاهاجتا

 .لحاوسلا نم Maa Vis دعب ىلع ةيسارلا سداسلا

 «يتربيل» ةنيفس تلصو ذإ .ةظوحلم ةروصب ةبيرق تناك ةدحاو ةنيفس نأ ديب

(Liberty)لحاس نع ًايرحب ًاليم ٠١ دعبت ةفاسم ىلإ يكيرمألا لوطسألل ةعباتلا  

 ةئيج رحبلا عرذت ةنيفسلا هذه تذخأ .ليلقب رصمل ةيميلقإلا هايملا جراخ .ءانيس

 .ًاليلق الإ ةيراجتلا ةحالملا ةكرح هكلست مل طخ يف ديعس روبو شيرعلا نيب ًاباهذو
 هراثآو برحلا مئالع تناك .ةدياحملا ةيرصملا ةحالملا دودح جراخ هنأ نلعأ يذلاو

 (Mc لغانوغ كام دئاقلا .ةنيفسلا نابر بلطف .ئطاشلا ىلع حوضوب نايعلل ةيداب

(Gonagleيرجي امم فوخلاب هنم ًاساسحإ .همعدل ةرمدم سداسلا لوطسألا نم  

 ةنيفس يتربيل» :نترام مايلو لاريمدألا بئان هل بتكو ضفر هبلط نكلو .هنم برقلاب

 الو .ةيلودلا هايملا يف رحبلا ضرع يف فقت .اهل ةزيمملا تامالعلا ةحضاو ةيكيرمأ

 .«ةلود ةيأ لبق نم موجه يأل ًالوقعم lose دعت

 اهتلسرأ يتلا سمخلا تايقربلا ىقلت .لغانوغ كام وأ نترام نم أيأ قلتي مل نكلو

 ٠٠١ دعبي ناكم ىلإ يتربيل باحسنا بوجوب ةقباسلا ةليللا ةكرتشملا ناكرألا ةئيه امهيلإ

 لقثملاو ديقعتلا ديدش .لوطسألا يف عبتملا تالاصتالا ماظن نأل :ةهبجلا نع ليم

 ىلإ اهليحرت لبق قرشلا ىصقأ يف نيبيليفلا قيرط نع هذه رماوألا لسري .تالسارملاب

 .ةيمهأ ةيأ اهل دوعي ال نيح يلاتلا مويلا يف تايقربلا لصت اذهبو )٠١(. يتربيل

 رجيملا يليئارسإلا لوطسألا بقارم ناك مويلا كلذ ةحيبص نم 0,00 ةعاسلا يف

 نم ًاليم نيعبس دعب ىلع ةيعالطتسا ةلوجب قلحي (Uri Meretz) زتيريم يروي

 لمحت .ةيكيرمأ نيومت ةنيفس هنأ دقتعا ام هتحت دهاش امدنع .ًابرغ .ةزغ لحاس



 Lage يف يليئارسإلا لوطسألا ناكرأ ةّئيه طايض ددح .ةزيمملا « «GRT-0 ةمالع

 امأ «ةيوهلا ةلوهجم» ةنيفسلا نأ ىلإ راشأ يذلا رمحألا رشؤملاب ةنيفسلا عقوم

 ةنيفسلا ةيوه دكأ دقف (Jane 5118188 Ships) ةلتاقملا نيج نفس يف ثحبلا

 ىلإ رشؤملا ريغتف «يتربيل» يه ةدحتملا تايالولل ةيسيطرهك ةبقارم ةنيفس اهنأب»

 ةنيفسلا ةدهاشمب ةلتاقم ةيليئارسإ ةرئاط تماقو .ةيدايحلا ىلع ةلالد رضخألا

 .ةمخض .ةيدامر» شيرعلا لحاس نم ًاليم نيرشع دعب ىلع ًاحابص ةعساتلا ةعاسلا

 يكيرمألا ملعلا ركذ ىلع ريراقتلا هذه نم يأ تأي مل ءاهطسو يف نابرلا ةصنم عم

 ةراحبلا ىعداو .هتيراس ىلع نم ةنيفسلا قوف فرفرملا مادقأ 0*8 همجح غلبي يذلا

 ةصرف مهحنم يذلا رمألا .ةنيفسلا قوف قيلحتلا يف رمتسا يليئارسإلا ناريطلا نأ

 .يتربيل نع نوثحبي اونوكي مل نييليئارسإلا نيرايطلا نكلو .اهتيوه نم ASL ةعساو

 )١١( .لحاسلا نع ًاديعب اهتدهاشم تمت .ةيرصم تاصاوغ نع لب

 ًاضرعم اهتعانصو ليئارسإ ناكس نم 94٠“ يوؤي يذلا لحاسلا كلذ ناك

 يف ٤:١ ةبسنب يليئارسإلا لوطسألا قوفي يرصملا لوطسألاف .عورملا رطخلل
 راموكو (Osa) اسوأ ةهجوملا خيراوصلا يتنيفس كلذ يف امب ةيبرحلا نفسلا

(Komar)يف ةدوجوم ةيتايفوس ةنيفس نيعيس معد ىلع دامتعالا عيطتسيو  

 ريغ ةروصبو ارباع ًاعطقتم هؤادأ ناكف .ةيليئارسإلا ةيرحبلا حالس امأ .ةقطنملا

 ةيرحبلا حالس اهب ماق تامجه تلشف ذإ .ربلاو وجلا يحالسل ًافالخ ةيجهنم

 لب- ةميسج رارضأ ثادحإ يف ةيرصملاو ةيروسلا ئناوملا دض أعم نويئادفلاو

 تارئاط تداك نيح يف -ةيردنكسإلا يف ةيليئارسإلا ةيرحبلا لاجر نم ةتس رسأ

 .بيبأ لت ئطاش ةلابق ةيليئارسإ ديبروط قراوز فصقت يليئارسإلا وجلا حالس

 لقثك طسوتملا رحبلا قرش يف يكيرمألا سداسلا لوطسألا ءاقب نم مغرلا ىلعو

 ةليسو ةيأ نييليئارسإلا ىدل نكي مل .ةقطنملا يف ةيتايفوسلا ةيرحبلل نزاوم

 عم ةيرحب طابترا ةقالع ةماقإل ةرركتملا مهتالواحم تبهذ ذإ .ةرشابم هب لاصتالل

 .حايرلا جاردأ نييكيرمألا



 A0 وينوي ۸ :عبارلا مويلا

 لساك لراك تسنريإ رادنموكلا ىعدتسا .لماوعلا هذه نم نيبار جاعزنا ىدلو

(Comdr. Ernest Carl Castle)بيبأ لت يف يكيرمألا يرحبلا يركسعلا قحلملا . 

 نيبار هحصنو filing نم اهيدل ام JO اهلحاس نع عفادتس ليئارسإ ob هربخأو

 وأ ةنيفس ةيأ نأو .اهبحست وأ ةقطنملا يف اهنفسب ةدحتملا تايالولا فارتعا ةرورضب

 نفسلا الإ اهكردت ال ةعرس يهو- ةدقع نيرشع ىلع ديزت ةعرسب رحبي قروز

 (V0) .اهقارغإ متي فوس -عفادمب ةدوزملا

 لوطسأ ةدايق رقم يف هتبوانم (Avraham Lunz) زنول ماهارفأ نتباكلا زجنأ

 ثحبت ةيبرحلا نفسلا تناك امنيب .ًاحابص ١١ ةعاسلا يف .يليئارسإلا عافدلا شيج

 «يدايح» ةراشإ لازأ ةعبتملا تاءارجإلل ًاقفوو .اهدايطصال ةيرصملا تاصاوغلا نع

 .تاعاس سمخ اهدوجو ىلع ىضم هنأ ساسأ ىلع ةبقارملا ةحول نم ءارضخلا

 نإف .يليئارسإلا لوطسألاب رمألا قلعتي ام ردقبو .ةقيقد ةمولعملا هذه دعت مل كلذل

 Nagas ترحبأ دق ةيكيرمألا (Liberty) يتربيل ةنيفس

 نم مغرلا ىلعو .شيرعلا ئطاوش عورم راجفنا زه ةقيقد نيرشعو عبرأ دعب
 نويليئارسإلا نوبقارملا ظحال دقف .ةريخذ عدوتسم لاعتشا نع مجن راجفنالا نأ

 .رحبلا نم مهنوفصقي اوناك نييرصملا نأ اوصلختساف رحبلا ضرع يف نيتنيفس
 ةيرصملا ريراقتلا قفو قباسلا مويلا يف فصقلا اذه لثم لصح دقف

 (XV) .ًاعم ةيليئارسإلاو

 ةيفرشلا اهتيرود دودح يتربيل تلصو .ريصف تقوب شيرعلا يف راجفنالا دعب

 تقلقأ .تايلمعلا ةفرغ يفو . ديعسروب هاجتا يف ًافلخ ةجرد ۲۳۸ رادقم ترادتساو

 لازنإ ةيلمعب نييرصملا مايق نم رذح دق ناك يذلا نيبار موعزملا فصقلا رابخأ
 ةيوهلا لوهجم فده يأ قارغإب ًامئاق لاز ام يذلا رمألا دكأف .ةزغ برق ةيئامرب

 لمعت تلاز ام ةيتايفوسلا نفسلا OY :رذحلاب حصن كلذ عمو .برحلا ةقطنم لخدي
 لوطسألا نم بلط ةلتاقم تارئاط وجلا يف نكي مل هنأ امبو .ةبيرق قطانم يف



 نمزلا نم ىضم .دعب اميف يوج ءاطغ نيمأت ضارتفا عم .ضرتعي نأ يليئارسإلا

 ناكرألا تهجوف افيح يف لوطسألا ةدايق نم باوج يأ نود ةعاس فصن نم رثكأ
 .«ًانكاس نوكرحت ال -لوطسألا- متنأو لحاسلا فصقي :ًاخيبوت ًاريخأ ةماعلا

 يف (Lunz) زنول لحم لح يذلا (Rahav Izzy) فاهار يزإ نتباكلا نكي مل

 ةبيتكلا نم ديبروط قراوز ةثالث لسرأف .ثحلا نم ديزم ىلإ ةجاحب تايلمعلا ةفرغ
AVEادوغاب» يزمرلا مسالا تاذ  (Pagoda)فصقلا نع ةلوؤسملا ةنيفسلا داجيإل  

 .رهظلا دعب ١7.0 ةعاسلا تقولا ناك .اهريمدتو

 نوراهأ نياسنإ .ةيلاتقلا تامولعملا طباض ربخأ رهظلا دعب ١.5١ ةعاسلا يف

 هذه ديبروطلا نفس نم ةسيئرلا ةنيفسلا ننم ىلع (Ensign Aharon Yifrah) هارفي

 ةنيفس نأ (Comdr Moshe Oren) نيروأ يشوم اردناموكلا اهناير .204-1

 .شيرعلا نم يقرشلا لامشلا ىلإ اليم YY دعب ىلع تدهوش دق .ةيوهلا ةلوهجم

 ىلإ ةفاضإلاب ةمولعملا هذه نإ .ةدقع نيثالثب اهردقو ةنيفسلا ةعرس هارفي ساق

 ةيداعم ةنيفس اهنأ جتنتسي نيروأ تلعج .رصم وحن ةهجتم تناك ةنيفسلا نأ ةعقاو
 .ةيليئارسإ عقاوم تفصق نأ دعب رصم يف اهئانيم ىلإ ةبراه

 اذإ ىتح اهب قاحللا عقوتت مل اهنكلو .ةنيفسلا ةدراطمب ديبروطلا قراوز تعرش
 رذنأ كلذل :رصم ىلإ ةنيفسلا لصت نأ لبق .ةدقع TI يهو اهتعرس ىصقأب ترحبأ

 ,ءانيس قوف ةينيتورلا اهتيرود راسم نع جاريم اترئاط تلوحتف .وجلا حالس فاهار
 ديبروط قراوز دوجوب (Yifrah Spector) رتكبس هاتفي نتباکلا برسلا دئاق رذنأو

 ةنيفسلا تناك اذإ اميف دكأتلا ةرورضب تاميلعت ىطعأو .ةقطنملا يف ةيليئارسإ

 .مجاهتلف كلذك نكت مل نإف ةيليئارسإ اهب هبتشملا

 رازال .يليئارسإلا وجلا حالس يبقارم دحأ نع ردص ١.04- - ةطقنلا هذه دنع

 ضرألا نيب تالاصتالا ىلع تصتتلا هتمهم تناك يذلا (Lazar Karni) ينراك

 © اذه Len :ةيوفع بارغتسا ةحيص .نيح ىلإ نيح نم تاحارتقا مدقيو .ناريطلاو



 AY وينوي ۸ :عبارلا مويلا

 روعش نع ردص لاؤسلا اذه نأ دعب اميف نييليئارسإلا نيققحملل لاق .«5نويكيرمأ

 فصقل ةدحاو ةنيفس اولسري نأ نكمي ال .هساسحإ بسح .نييرصملا نإ ذإ .قداص

 هبجي مل «؟نيأ ىلإ :نويكيرمأ» :طخلا ىلع رخآ بقارم لاق كلذ عمو ؟شيرعلا
alsنظأ الو .ةيداعم ةنيفس ىلع نشي ناك اموجه نإ»+ةتداهش يف لاقو  gilيف:  

 .«سدح درجم ناك Le دكؤأ نأ ينلهؤي عقوم

 نم فيرعت ةلاسر ردصأو ةنيفسلا عقوم (Spector) رتكبس ددح ءانثألا هذه يف

 galas جاربأ ةعبرأ old نوللا ةيدامر ةيبرح ةنيفس» ىأر ذإ .مدق ٠٠٠١ عافترا ىلع

 ةيأ ةنيفسلا ىلع سيل .«ةنخدمو ةدحاو ةيراس (و) ...ديعس روب هاجتاب اهتمدقم

 بيلصب اهرهظ نولي ملو . اهلكيه ىلع» ءادوسلا فورحلا ضعب ىوس ةزّيمم ةمالع
 «2» يه ةمالعلا هذه نأ رايطلا جتنتسا .ةيليئارسإلا نفسلا زيمي يذلا قرزأو ضيبأ

 بلط دقف .طقف عفادمب ةدوزم تناك هتارئاط نأ امبو .تادارطلا عون نم ةرمدم وأ

 .ةيديدح لبانقب ةلمحم ةيفاضإ ةثافن تارئاط

 لب Sal ةيعالطتسا تالوجب اوماق نييليئارسإلا نأ دعب اميف يتربيل وحالم ىفن
 ةهجو نع تاراسفتسا نأب ليئارسإ ءاعدا نويكيرمألا ضفر امك .اروف اهيلع اوضقنا
 pal عقاو يف .لساك نأ مغر (Comdr. Castle) لساك رادنموكلا ىلإ تلسرأ دق ينربيل

 نأ يه ةدحاو ةطقن دنع ناتياورلا تلخادت .لاح ةيأ ىلع .ةنيفسلا نع Lind ملعي نكي مل

 (1E) .رهظلا دعب ١.07 ةعاسلا يف امهموجه اتأدب دق .جاريم زارط نم نيترئاط

 ذوخ الب ءاخرتساو ةحار ةلاح يف مهو يتربيل مفاط ىلوألا تايلصلا تباصأ

 ىلع مهسفنأ نوسمشي طابضلا نم ددعو لغانوغ - كام ناكو .ةاجن ةمزحأ الو

 اهتمدقم نم ةنيفسلا مم ٠١ رايع نم عفادم فئاذق تزرد ةأجفو .ةنيفسلا رهظ

 روفلا ىلع ةعست لتق .طفنلا ليمارب ةلعشمو تانيتنألا ةرمدم .اهترخؤم ىلإ

 ةباصإ بيصأ يذلا لغانوغ كام مهنيب نم .ددعلا اذه فاعضأ فاعضأ حرجو

 ةيلادمب دعب امي سرفنوكلا هأفاكو - !oc Ma 5( كلذ عمو ءهيفاس يف ةريطخ



 قربأو رحبلا ضرع ىلإ ًامامت نيميلا ىلإ ريدتست نأ ةنيفسلا رمأ لب - فرشلا

 ةلوهجم تارئاط نم موجه ىلإ ضرعتن» سداسلا لوطسألا ىلإ روفلا ىلع

 .«ةيروف ةدعاسم اولسرأ .ةيوهلا

 ةثدحم ةمدقملا ىلإ ةرخؤملا نم يتربيل تطشم ثالث تاراغب جاريملا تارئاط تماق

 ردصت اهنأ نظأ تنك ًاريثك اهانفصق دقل» :رتكبس لاق .بقث 6٠١ نم رثكأ اهندب يف

doe Elasوجلا حالس يبقارم سيئر لأس .«ةنخدملا نم جرخي ناخدلا نأو  

 درت ةنيفسلا تناك اذإ Lec نيترم (Shmuel Kislev) فيلسيك ليئومش .يليئارسإلا

 دعب .هيلع اودري مل ثيحب ًادج نيلوغشم اوناك نيرايطلا نكلو .ناريطلل تاداضمب
 ءاهدعاوق ىلإ جاريملا تارئاط تداع .ةريخذلا دافنو .فصنو قئاقد ثالث تماد تامجه

 نم ليلق لبق تداع دق تارئاطلا هذه تناك . ريتسيملا تارئاط نم برس اهلحم لحو

 نأ نيح يف .ملابانلا لبانقب ةمهملا هذه لجأ نم ةدوزم تناكو .نييرصملا ةاشملا فصق

 عافترا ىلع قلحت نأ ريتسيملا تارئاط تنكمت دقف .ةيرحب bys بسانت ال لبانقلا هذه

 رهظو جاربألا تناك ىتح ناوث لإ يه امو .ملابانلا لبانق نم اهتلومحب يقلتو ضفخنم
 .اهلمكأب ةنيفسلا ناخدلا فلو Ligh تلعتشا دق ةنيفسلا

 نأب لوطسألا رذنأ امدنع ةيناث ةبرض هيجوت كشو ىلع ريتسيملا تارئاط تناك
 امبر فدهلا نأب فيلسيك مهرذحف .تارئاطلا نارين ىلع درت ال ةفدهتسملا ةنيفسلا

 ةيوهب قلعتي اميف) كش كانه ناك اذإ :نيرايطلل فيلسيك لاق .اقح ًايليئارسإ نوكي
 اهنم يأ نكت مل - ةقطنملا يف هنفسب ةعرسب لوطسألا لصتاف «هومجاهت الف (فدهلا

 كنكمي» :فيلسيك لاقف .رارمتسالاب وجلا حالس ىلإ تراشأو - نارينلل ضرعتت

 .«ةنيفسلا قارغإو موجهلا ةعباتم

 ةيوجلا تامجهلا ىلع ةنيفسلا در مدع ببسب ًابرطضم فيلسيك لظ .كلذ عمو
 نم ىشخي ناك هنكلو - نيبقارملا دحأ قلع امك «غيملا تارئاط طاقسإ نم رسيأ اذه»

 (Yossi Zuk) كوز يسوي نتباكلا لاقف .لتقلا لعف بكترا دق لوطسألا نوكي نأ
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 0٠١ اهنزو) لبانقب نيتلمحم نيترئاط نم ليكشت كيدل ناك نإ» :ريتسيملا برس دئاق

 .فيلسيك بلط مث .«قئاقد رشع يف انه لوطسألا نوكيس Yg ..ةكرب كلذف ..(دنواب

 .ةنيفسلا ةيوه ديدحتل ةريخأ ةلواحمب مايقلا .ةثفاكتملا طوغضلا هذه مضخ يف

 اذإ اميف اورظناو .ملع ةيؤر نوعيطتسي نورايطلا ناك نإ ملع نع اوثحبا»:ًالئاق

 .«ملعي ةنيفسلا زييمت ىلع نيرداق اوناك

 ةنيفسلا ىلع سيل» :ًالئاق .فصقيو .ضفخنم عافترا ىلع قلحي لاز امو .كوز باجأ
eleةنيفسلا مئالع .هبتنا» :ًالئاق هسفن ححص مث «۶» فرح هنأ دقتعي ام ظحال هنكلو  

 ملعا «!!اهكرتا» :فيلسيك هيف حاصف «Charlie - Tango - Romeo - Five» يه ةزيمملا

 ناكو .ةينيتاللا فورحلاب سيلو .ةيبرعلا فورحلاب ةداع اهسفن زيمت ةيرصملا نفسلا نأ

 .ةيكيرمأ ةنيفس يه موجهلل ضرعتت يتلا ةنيفسلا نأ هنظ

 يشخ ذإ .تايلمعلا ةفرغ يف نيدوجوملا نييليئارسإلا طابضلا رابخألا تبعرأ

 تطعأ دق ليئارسإ نوكت نأو .ةيكيرمأ تسيلو ةيتايفوس ةنيفسلا نوكت نأ نيبار

 يف دوه يتومو .ليلخلا ىلإ هل ةرايز يف ناياد بايغ ىدلو .يتايفوسلا لخدتلل ةعيرذ
 مامز ذخأب ناكرألا سيئر ماق .رماوألاو تامولعملا ضعب يقلت نم هتدوع قيرط

 نع ثحبلل يليئارسإلا وجلا حالس نم رتبوكيليه يترئاط لسرأف .هسفنب فقوملا

 قراوز نيبار رمأو .رحبلا ىلإ ةنيفسلا نم نوزفقي نورايطلا مهآر نيذلا نيجانلا

 .اهنع ًاديعب ةنمآ ةفاسم ىلع لظت نأ .ةنيفسلا قحالت تلاز ام يتلا ديبروطلا

 ملابانلا قورحب نوباصم لاجرلا .ًايمنهج ءانثألا هذه يف يتربيل دهشم ناك
 يتلا ةريغصلا طابضلا ةفرغ يف اورشحو .اياظشلاب مهداسجأ تقّزم .ةعورملا

 تالاصتالا ةفرغ يف يكلساللا يف نولماعلا لسرأو .ئراوط ىفشم ىلإ تلوحت

 نم ءيش مهماسجأ يف لاز ام نيذلا نورخآلا دونجلا امأ .ةرفشم ريغ ىسأ تاراشإ

 لطعلا يف ةداع عفري ًاأريبك ايكيرمأ ملع اوعفرو .ةيرس قاروأ قارحإب اوماق ةردقملا

 نيبي ليلد يأ مهيدل نكي ملو .فصقلاب فست يذلا يلصألا يرحبلا ملعلا لحم لحي

 .ةيرصم غيم تارئاط اهنأ مهبلغأ نظو .طبضلاب نومجاهملا يمتني نم ىلإ



 برحلا نم مايآ ةتس 4

 بجحي نآلا هتاذ وه .يتربيل نع ةيليئارسإلا تارئاطلا بجح يذلا هسفن ناخدلا

 عقوم ىلإ ديبروطلا قراوز نم ادوغاب ةرامع تلصو .نيروأ نتباكلا نع يتربيل

 اهل رمألا نيبار رادصإ نم ةقيقد نيرشعو عبرأ دعب ٠,٤٤ ةعاسلا يف ثادحألا

 مل هنأ دعب اميف نيروأ ىعدا) Ye 8-T لجس يف رمألا اذه رهظ نيح يفو .فقوتلاب

 ىلعو .اهصحفتو ةنيفسلا نع رتم ٠٠٠١ دعب ىلع فقوت كلذ عمو .ًأدبأ هملتسي

 تفصق يتلا .ةرمدملا نكت مل ةنيفسلا نأ ىري نأ عاطتسا .ناخدلا نم مغرلا

 تلخ اهنأ وأ ةرمدملا كلت مدخت تناك ةلقان بلغألا ىلع لب .مهنظ بسح .شيرعلا

 ةيلظلا ةروصلا نأ دجوف تارباخملا لجس ىلإ داعف .ئطاشلا نم ءادعألا دونج

 لصوت امك (El Quseir) ريصقلا ةيرصملا نيومتلا ةنيفس هبشت ةنيفسلل (ةثولسملا)

 نع ًالضف .اهتاذ ةجيتنلا ىلإ دارفنا ىلع لك نيرخآلا نييديبروطلا نيقروزلا انابر
 . ًاحضاو ًاباوج قلتي مل .اهتيوه نع ًارسفتسم ةنيفسلا ىلإ ةراشإ لسرأ امدنع هنأ

 .يلاثم ليكشت ذاختاب ديبروطلا قراوز ةرامع نيروأ رمأف

 اهتلسرأ يتلا ملألاو ىسألا ةراشإ تناك .يتربيل ةنيفس نم ادوغاب تبرتقا امدنعو

 تناك «قيرطلا يف ةدعاسملا» باوجلا clay. USS America ىلإ ًايئاهن تلصو دق

 اهتتم ىلع تارئاطلا تناكو :ةيجيتارتسا نيرامت فصتنم يف تارئاطلا ةلماح

 اهنع ةضاعتسالل فاك تقو اهيدل نكي ملو .ةيوون سوؤر تاذ خيراوصب ةحلسم

 الإ يه امو .ءانيس هاجتا يف ۴-٤ تارئاط ينامث نم برس علقأ .ةيديلقت ةحلسأب

 نيبار ناك اذإ .ةدوعلاب هرمأو (Martin) نترام لاريمدألا بئان هاعدتسا ىتح قئاقد

 .ًاسور اوناك اهيمجاهم نأب كشي ناك نترام نإف .ةيسور ةنيفسلا نوكت نأ ىشخي

 .ةطلسلا تايوتسم ىلعأ نم ليوخت نود ةيوون برح ءدبب اوفزاجي مل مهنأو

 نييليئارسإلا نأ ديب (USS America) تارئاطلا ةلماح نم ةدعاسملا لصت مل

 لاسرإ ماظن ىلإ ةدوعلا برج يذلا .لغانوغ كام رمأ .ىدملا نمض اوحبصأ

 دق ةفاشكلا راونألا عيمج نأل- يوديلا (Aldis lamp) سدلأ حابصمب تاراشإلا
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 تحت امك .ةنيفسلا يف ةدوجوملا ةعبرألا تاشاشرلا دحأ نم رانلا رمألا عمسي مل

 ضرعتي نآلا نيروأ حبصأ .ةريخذ راجفتا ببسب هدانز طغض رخآ (SLE نم رانلا

 رقم يف فاهار يزإب ًايكلسال لصتاف .ةيرصم اهنأ ضرتفا ةنيفس نم ران قالطإل
 .نذإلا فاهار ىطعأ ددرت دعبو .رانلا قالطإ فانئتساب نذإلا ًابلاط لوطسألا ةدايق

 هفده بصي مل .يتربيل ىلع رانلا تقلطأ يتلا ةسمخلا ديبروطلا نراوز نيب نم

 .ًالجر نيرشعو ةسمخ لتقو .ةنيفسلا ةنميم باصأ ذإ دحاو قروز ىوس ةقدب

 يليئارسإلا وجلا حالس نم طابترالا رصنع لاق .تارباخملا عاطق نم مهمظعم

 ديرأ ال .ةيرصم نيومت ةنيفس اهنإ .فيلسيك» :فيلسيك ىلإ لوطسألا عم دوجوملا
 ىدلو .«ةنيفسلا ةيوه ديدحت يف ةلكشم وجلا حالس ىدل نإ لوقي نآلا دعب ًادحأ

 تايحورملل هتاميلعت ردصأ .أطخلا نم ءيرب هنأب ةزيجو ةرتفل فيلسيك روعش

 ربخأ» :يلاتلا وحنلا ىلع رمألا ناكو ..رذحب نكلو ذاقنإلا ةمهمب رارمتسالاب

 نإ (ةيليئارسإلا تاوقلل) مهل لقو .نييرصم لب ..نييكيرمأ اوسيل مهنأ تايحورملا

 .«ةيليئارسإلا ةيرحبلا اهتقرغأ ةنيفس نم رحبلا نم نولصيس نييرصم ةراحب

 نم ديبروطلا قراوز تبرتقاف .لاح ةيأ ىلع ءاهقرغي نأ لوطسألل يغبني لاز ام ناكو
 ةاجنلا *ثماور ىلعو - بثك نع اهتاشاشرو اهعفادم نارين اهيلع تقلطأو يتربيل ةنيفس
 ةراشإ لمحت اهب اذإو اهدحأ 1-۲۰۲ قراوز ىدحإ تطقتلاو .اهتراحب ركذ امبسح

 ىدلو .ةيرصم نوكت ال امبر ةنيفسلا نأ يف كشي نيروأ أدبف .يكيرمألا لوطسألا

 نيروأ تالواحم نكلو .0187-0 يه ةزيمم ةمالع ىأر ءظحلا ةئيس ةنيفسلاب هتطاحإ

 ةيوه ددحت ملو ,باوج يأ قلتي ملف لشفلاب تءاب توص ربكم ربع ةراحبلاب لاصتالل
 ةقطنملا قوف مدق فلأ نيثالثو ةسمخ عافترا ىلع نمف .ةعاس فصن دعب الإ ةنيفسلا

 .ياه» .ديبروطلا قراوز تاراشإ 5012134 زارط نم ةيكيرمأ سسجت ةرئاط تطقتلا

 .هدئاق ًارذحم .ناسللا يربع (Mike Prostinak) كانيتسورب كيام لاق» سيئرلا اهيأ

 ىلع تطقتلا (Maxnin E. Norwicki)» :يكيفرون يإ نيفرام .يرحبلا فصلا طباض

 .«ايكيرمأ ًاملع ركذت اهنإ .بيرغ طاشن ىلع لدت تاراشإ UHF ددرت



 شيج ناكرأ ةئيه تناك امدنع ةيكيرمألا ةنيفسلا ةيسنج ىلع لدت ةملك تلصو

 :لاق هنأ نيبار ركذي .يماقتنا درب تايفوسلا مايق لامتحا سردت يليئارسإلا عافدلا

 انمايقل قيمعلا فسألا رعاشم - أبنلا نأشب ةطلتخم رعاشم يدل تناك هنأو دب ال»

 .«(ةيتايفوس نكت مل ةنيفسلا نأل) جارفنالاب لئاه روعشو .انئاقدصأ ىلع موجهلاب

 .سداسلا لوطسألا هرودب ربخأ يذلا (Castle) لساك ىلإ ًاراذتعا روفلا ىلع لسرأف

 ةلماح ىلع نم علقأ دق .ةيديلقت لبانقب ةحلسملا .تاثافنلا نم رخآ حانج ناكو

 نم اورذح دق نيرايطلا نأ نم مغرلا ىلعو (Saratoga). اغوتاراس تارئاطلا

 مادختساب» اولوخ دقف .ةمجاهم ةرئاط ةقحالم نم وأ لحاسلا نم ًاريثك بارتقالا

 .«ةيكيرمألا يتربيل ةنيفس ةيامحل ةمزاللا ةوقلا

 نيتيحورم نيترئاط ىوس يتربيل لصي ملو .ةدوعلاب تارئاطلا رمأ نترام نكلو

 نم لغانوغ كام Gass ىدلو (Super Frelon)» نولیرف ربوس زارط نم نيتيليئارسإ
 ةيحورم عطتست ملو .اعجرت يك هديب امهل حاشأ .ًاريخأ نيتمجاهملا نيترئاطلا ةيوه
 رهظ ىلع هلمع ةقاطبب ىقلأ يذلا (Castle) لساك لقت تناك ىرخأ ةيليئارسإ

 نويليثارسإلا ناك ًءاسم ٠.٠١ ةعاسلا لولحبو .مالظلا ببسب طوبهلا نم - ةنيفسلا

 لمحت ةحنرتم رحبلا ضرع ىلإ ترحبأ دق يتربيل تناكو .تالاصتالا اوعطق دق

 )10( .«ًاحيرج نيعبسو ًادحاوو ةئمو ًاليتق نيثالثو ةعبرأ

 دعب ىلع» تناك يتلا يتربيل نأ هدافم أبن نوسنوج ىقلت .ًابيرقت نيتعاس دعبو
 ضرتفاف .لوهجم ديبروط قروز لبق نم تمجوه دق «رصم لامش ليم ٠١-٠٠١

 ديعصت يأ طبحي يكلو .برحلا يف اوطرخنا دق تايفوسلا نأ روفلا ىلع سيئرلا

 تارئاط لاسرإو موجهلاب Lele هايإ أطيحم نخاسلا طخلا ربع نيلمركلاب لصتا رخآ
 ىلإ اهريرمتب دعوو .تامولعملا هذه يقلت نغيسوك دكأ .اغوتاراس ةلماحلا نم

 . ًامئاق «؟يتربيل قارغإ لواح يذلا نم» لاؤسلا لاز امو (1١)رصان
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 لمعلاب» هتفصو ام نطنشاو يف ةيليئارسإلا ةرافسلا دكؤت نأ لبق ناتعاس تضم

 ناكو (Harman) نامراه نم راذتعا ةلاسر روفلا ىلع ديكأتلا كلذ عبتو «ئطاخلا

 مل تايفوسلا نأل حايترالاب روعشلا وه .نيبار لثمك هلثم .يلوألا نوسنوج لعف در

 ةيكيرمألا ةرادإلا هتغلبأ .«ةيوقلا بعرلا رعاشمب» نامراه Abi نيح يفو . اوطروتي

 لاسرإ ىلإ لوكشإ عراس ذإ .هقدصو ليئارسإ نايب ةحارص ىلع اهركشب ًاضيأ

 «ةبوكنملا تالئاعلا لكل انفطاوع قدصأو انيزاعت قمعأ لوبق ىجري» :لوقت ةيقرب

 ثداحلا ببسب ديدشلا نزحلاو قيمعلا يزخلاب رعشأ يننإ» :لوقت ةيقربب نابيإ هعبتو

 ةلاسر نورفيإ بتكو .«مهحاورأ قهزأو نييكيرمألا ةمالس سم يذلا يواسأملا

 .تقهزأ يتلا حاورألا ىلع مكعم نيزح يننإ» :اهيف لاق سيئرلا ىلإ ةيصخش
 نم ةيساقلا ةظحللا هذه يف اولتق نيذلا لافطأو جاوزأو .تاهمأو ءابآ كراشأو

 ًاضيوعت ةيليئارسإلا ةموكحلا تضرع ةعاس +۸ نوضغ يفو «ردقلا فارحنا

 .رالود نويلم VY ةياهنلا يف تعفدو :نيباصملل

 ةرادإلا تضرأ دق اهباصن ىلإ رومألا ةداعإ تالواحمو فسألا ءادبإ نأ ودبي

 :بيبأ لت يف ًارذحم ربراب لاق .رمألا اذه رثأ نم فيفختلا ىلإ ةقاوتلا ةيكيرمألا

 يليئارسإلا ؤطاوتلاب برعلا كوكش يذفي عارصلا دهشم نم يتربيل بارتقا نإ»

 نأ انل ريخ» :ًالئاق ةيكيرمألا ةرادإلا (Nolte) يتلون ثح .ةرهاقلا نمو «يكيرمألا

 « ًاديج Ban هفصوب .نكمي ام عرسأب تاديبروطلاب يتربيل ىلع موجهلا ربخ رشنن

 يزمرلا اهمسا - ةيكيرمأ تاصاوغ دوجو ىلإ هابتنالا ثداحلا تفلي نأ ىشخي امبرو

 ةرازو تردصأف .ةيرصلملا هايملا يف لمعت - 1١0 (Frontlet) تيلتنورف (رفشملا)

 يكيرمألا لوطسألل ةعبات ةيكيرمأ ثاحبأ ةنيفس» نأب هيف فرتعت ًايمسر Lily عافدلا
 طسوألا قرشلا نم نييكيرمألا نينطوملا ءالخإب قلعتت تامولعم ميدقتل « ةصصخم»

 لاقو .«ءانيس ةريزج هبش لامش ًاليم ٠١ دعب ىلع «ةيلودلا هايملا يف تمجوه دق»

 ادع اميفو .هنع ترذتعاو موجهلا نع اهتيلوؤسمب تفرتعا دق ليئارسإ نإ نايبلا

 (Y) .ثداحلا ىلع يمالعإلا ميتعتلا نم فيثك راتس لدسأ كلذ



 لموع يتلا ةقيرطلاب مامتهالاب .ًايلاح .نويكيرمألا نولوؤسملا أدب كلذ عمو
 ىربك ةلئسأ تزربف .هيلإ تدأ يتلا بايسألاب كلذ نم رثكأو .ثداحلا اهبجومب

 ؟زازفتسا يأ نود .راحبلا يلاعأ يف ةدياحم ةنيفس نويليئارسإلا مجاه اذامل :ةديدع

 فيكو ؟ًاثيدح اهلكيه ىلع ةنوهدملا ةزيمملا تامالعلا وأ يتربيل ملع اوري مل فيكو

 يتربيل نم أطبألا .ةيرصملا (El-Quseir) ريصقلا اهنأ نوع ديف يتربيل نوئطخي

 اهتعرس نأب Lede .ةدقع نيثالث ةعرسب ريست اهنأب لجست .اهنم رغصألاو .ًاريثك
 ؟طقف ةدقع ةرشع ينامث يه ىوصقلا

 كرالك نأ امك «عضولا اذه لثم لوبق نكمي ال .لقعي Yo :ًابضغ ًادبزم كسار لاق

 نآلا لغشي يذلاو .ليئارسإل ةوقب نيديؤملا يدينيكو نامورت يراشتسم دحأ .دروفيلك

 فصو ةيبنجألا تارباخملل يراشتسالا سلجملا سيئر بصنم نوسنوج ةرادإ يف

 ةيلوؤسم ليئارسإ ةموكح لمحتت نأ بجي حضاف لامهإو ..هل غوسم ال» هنأب موجهلا
 ماق دق يتايفوسلا داحتالا وأ برعلا نأكو لموع دق ثداحلا نإ :لاقو .«هنع ةلماك

 ةنيفس ىلع موجهلل ليئارسإ عفاود ريسفت نيلوؤسملا نم يأ عطتسي مل نيح يف «هب

 ًازجع اورهظأ دق نييليئارسإلا نأ امإو .اهرابتخاو عئاقولا يف قيقدتلا الو ةيكيرمأ

 نع يتربيل اوبرض مهنأ وأ - ءاطخألا نم يلاخلا مهراصتنا مضخ يف - ًاقبطم

 ناك موجهلا نأ اوصلختسا دق ةيكيرمألا ةرادإلا يف نيريثك نأ عقاولاو .دمع

 نع لتقلاب ماهتالا ذخأ ام ناعرسو (VA) ةعداخ ليئارسإ تاليلعت نأ وأ ًادوصقم

 .يئانجلا لامهإلاب ماهتالا لدب ًايجيردت لحي ميمصتو رارصإ قباس

 ءارجإ اهرخآ .ةثالث ةيلخاد ريراقتب تاماهتالا هذه يفنل نويليئارسإلا كرحت

 يملاشوريب وهاياشتي لينولوكلا .يركسعلا يضاقلا ةسائرب لماك قيقحت

.(Yeshayahu Yerushalmi)يف ليئارسإ ىلع عقي موللا نأب ةثالثلا ريراقتلا ترقأ  

 أطخ يتربيل ةعرس باسح يفو .شيرعلا ىلع فصقلا نع ةثطاخ ريراقت اهئاطعإ

 (El-Quseir) رصقلا ةنيفس اهنأ ىلع يتربيل ةيوه ديدحت يف رمألا طالتخا يفو

 نيرايطلا كاهنإو .ةفلتخملا شيجلا عورف نيب ةئطاخلا تالاصتالا اونيب امك .ةيرصملا
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 نع ضيوعتلا يف ةحماجلا لوطسألا ةبغرو .لصاوتملا لاتقلا نم مايأ ةعبرأ دعب

 ناك موجهلا نأ ثالثلا تاساردلا تصلخ .كلذ عمو .برحلا يف ةقباسلا هتاقافخإ

Li» Les,يمل شوريي بتك .حداف دمعتم لامهإ وأ دقح نع مجني مل  

(Yerushalmi)عم ثداح يف انتاوق طروتت نأ ديدشلا يفسأ يعاود نمل هنإ» :لوقي  

 لوقعملا يسايقلا كولسلا ىلع فارحنا يأ فشتكأ مل يننإ» .ةقيدص ةلودل ةنيفس

 )١9( .«ةيركسع ةمكاحم ءارجإ يعدتسي

 ال .اهيلع ةنعللا» :ثالثلا جئاتنلا هذه ىلع هعالطإ ىدل ًارمذتم وتسور نيجوي لاق

 هنإ ..ًادبأ ًاموهفم نكي مل» :لوقي موجهلا اذه لوح كسار بتكو .ةتبلا اهل ىنعم
 دوجو نأ هدافم ًايليئارسإ ًاحارتقا نإ «رشبلا ةايحب ًاراتهتسا رهظي يركسع لامهإ

 اهنأو اهدوجوب Lede ليئارسإ ةطاحإ مدع ىلإ ىدأ هيف اهل لمع ال ناكم يف يتربيل
 راثأ دق «مالعألاو .راونألاو .روفاميسلا» ةطاسوب اهسفنب فيرعتلا يف تقفخأ

 نوبقاعيس» يليئارسإلا عافدلا شيج طابض نأ نورفيإ ديكأت نأ تبث امك .ءايتسالا

 Jaaa سيل بلاطي نآلا ضيبألا تيبلا ذخأ .ةحصلا نم هل ساسأ ال «ًاأديدش ًاباقع

 نع نيلوؤسملا ةمكاحمو أطخلاب فارتعالا ًاضيأ لب .تاضيوعت ليئارسإ عفد بوجوب
 .«يلودلا نوناقلل ًاقفو» موجهلا

 يف قيقحتلل ةدحتملا تايالولا ىدل ةبغر ةيأ Sle ةيأ ىلع .بلطلا اذه سكعي مل

 يف قيقحتلل اطلام يف تدقعنا ةيرحب ةمكحم تضرتفا .ةقيقد ةروصب ثداحلا

 دعب .ريغصلا (Isaac C.Kidd) ديك س قاحسإ يرحبلا ديمعلا ةسائرب ثداحلا

 ببسب نييليئارسإلا نيرايطلل Lie رهظي مل يتربيل ملع نأ .ريصق تقوب موجهلا

 «ةيوهلا ديدحت أطخل ةجيتن» ودبي ام ىلع .ناك موجهلا نأو .ةيفاك حير دوجو مدع
 ناكرألا ةئيهو (CIA) ةيكيرمألا ةيزكرملا تارباخملا لبق نم ىرخأ تاعجارم تيرجأ

 رجي مل هنكلو )7١(. يموقلا نمألا ةلاكوو .يعيرشتلا سلجملا نوؤش ةنجلو .ةكرتشملا

 ميلستلا تاذ يتربيل لسرأ نمب ةقلعتملا ةلثسألا نع تاباجإ نع تقو يأ يف ثحبلا

 مل ًادحأ نإ ؟ضرغ يألو .نورخآلا اهضوخي برح ةقطنم بلق ىلإ ةرتستم فيفخلا

 .ةعيظف ةطلغ اهنأب يتربيل ةمهم مهتي ملو لقي



 ريسفت يعدت ةرماؤملا تايرظن نم جيزم ءوشنل ةصرفلا هذهك ةبوجأ بايغ حاتأ
 ريراقت لاسرإ نم يتربيل عنمتل موجهلا هذه تنش دق ليئارسإ نإ :ليقف .ةثداحلا
 وأ .نييرصملا ىرسألل اهمادعإ نع معز ام نع وأ .ءانيس يف ليئارسإ بساكم نع
 نأ يه ًاراشتنا تاماهتالا رثكأو .نيسح كلملاو ةرهاقلا نيب لئاسرلل اهضارتعا

 ليئارسإ تادادعتسا ءافخإل يتربيل ريمدت تدارأ - ناياد ًاصوصخو - ليئارسإ

 .اهيضارأ قارتخاو ايروس ىلع مداقلا موجهلل

 اهل نكي مل ىتح وأ .يخيراتلا صيحمتلا مامأ تايرظنلا هذه نم يأ دمصت مل

 ءانيس يف اهمدقت ءافخإل ركذي ًادهج ليئارسإ لذبت مل Sle ةيأ ىلع .ًالوبقم ىنعم

 دق (رايأ) ويام نم نماثلا يف ندرألا ناك .نييكيرمألا نع نالوجلا هاجت اهاياون وأ
 تماق دق ليئارسإ نأ ىلع ليلد يأ رهظي ملو .لاتقلا ةلصاوم نع ًازجاع حبصأ

 لتق قيرط نع كولسلا كلذ ءافخإل تعس اهنأ وأ .برحلا ىرسأل يعامج مادعإب

 تايالولا يأر نأشب قلقلا مهيلع نميهي نيذلا نييليئارسإلا نأ .عقاولاو .نييكيرمألا

 .ءادع قلخل LLS نيهراك اوناك .تايفوسلا نم مهيف لصأتملا فوخلاو .مهيف ةدحتملا

 ناك امنيبو .مهيمحت يتلا ةديحولا ىمظعلا ةوقلا دض .برح ضوخ نع كيهان
 .اهقرغي مل هنأ تلظ ةقيقحلا نأ الإ يتربيل قارغإ يليئارسإلا عافدلا شيج ناكمإب

 مدختسا .ةنيفسلل ةدعاسملا ميدقت ضرعو .أطخلا كردأ املاح نارينلا فقوأ لب

 يتربيل نأ اودكأو - ةرخاس ةروصب - راوحلا اذه قطنم تايفوسلاو برعلا نوقلعملا

 )١”( .أطخ اهتمجاه ليئارسإ نأو برحلا ءانثأ يف ليئارسإ حلاصل سسجتت تناك

 ؟ةعبرأ مايأ برح يهأ

 تداك يتلا تاشوانملاو تايوهلل ئطاخ ديدحت نم اهبحاص امب يتربيل ةثداح نإ

 كابتشا ةلوهس ىلع ءوضلا تقلأ دق .ةيتايفوسلاو ةيكيرمألا تاوقلا نيب ثدحت

 .نابيإ غريب دلوغ حصن .طسوألا قرشلا يف دمع ريغ نع برح يف ىمظعلا ىوقلا

 رظنلا أتفال «يغبني امم دعبأ اهتعفنم عفد مدع ىلع صرحت نأ ليئارسإ ىلع»:ًالئاق
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 CIA لا نأ امك .تايفوسلا لخدت رطخ نم تداز دق ةلماشلا برعلا ةميزه نأ ىلإ

 طارخنا لامتحا مظاعت نم رذحي .يرس يتايفوس ردصمب اهل ريرقت يف تدهشتسا

 بتك دقف .ةيناودع رثكأ يتايفوس رودب - ودبي ام ىلع - نغيسوك دده امك .«رخآ

 دقل» :ًالئاق نطنشاو ىلإ ةيلاتلا ةنخاسلا هتلاسر ىف ىتايفوسلا ءارزولا سيئر

 ًايرح اوضوخي نأ الإ هيف مهعسي ال عضو يف ةيبرعلا لودلا ليئارسإ لامعأ تعضو

 نكمي ال ..لماكلا ةيليئارسإلا تاوقلا باحسنا متي مل امو .يدتعملا دض ةيعافد

 .«هديطوتو ىندألا قرشلا يف ملس ةماقإ

 نمألا سلجم يف نمكي ىمظعلا ىوقلا مادص نود ةلوليحلل لمأ لضفأ ناك

 .ةعاس YE يلاوح ماد عاطقنا دعب .رهظلا دعب ةيناثلا ةعاسلا يف ةيناث دقعنا يذلا

 ةعساولا ةوجفلا ىلإ ةفاضإلابف .ًاليلق الإ نسحت ىسايسلا وجلا ىلع أرطي مل ذإ

 نآلا تأشن دقف .ةدحتملا تايالولاو .يتايفوسلا داحتالا يفقوم نيب ةمئاقلا

 نيب طبر يأ نابيإ ضراع دقف .ةدحتملا تايالولاو ليثارسإ يفقوم نيب تافالخ

 لب .(ناريزح) وينوي نم عبارلا طوطخ ىلإ ةيليئارسإلا تاوقلا ةدوعو لاتقلا فقو

 ةملك ركذ ىلع ىتح الو .ًادبأ ةندهلا تاقافتا ركذ ىلع نمألا سلجم ىتأي الأ دارأ

 نم» Vila ؛ماعلا يأرلا تايلطتمب ًانايب هرودب غريب دلوغ ركذ .سح ىف «باحستا»

 ةمالسلا كاهتنا ىلع ةمزاع ةوق يلاحلا عضولا نم ليئارسإ زربت الأ يرورضلا

 (Mc يدنب جروج كام عم رواشتلل .ًالضفتم .هاعدو «ىرخألا نادلبلل ةيميلقإلا

(George Bundyرعاشم ىلع بلغتلاو .مالس ىلإ لصوتلل لبسلا لضفأ» لوح  

 .«برعلا اهي سحي يتلا لالذإلاو ةنيغضلا

 عم ةنراقملاب أدج ةليئض اهنكل Sale ةيليئارسإلا - ةيكيرمألا تافالتخالا نأ عمو

 نإ» :ةوسقب ًافنعم وكينريديف لاق دقف .ةيليئارسإلا - ةيتايفوسلا تافالتخالا

 هيلع درو «ةيمادلا نييرلتهلا نيدالجلا تاوطخ عبتت ةيليئارسإلا ةيركسعلا دوشحلا

 عم Like يدوهيلا بعشلا الو ليئارسإ دقعت مل» :اهتاذ ةقيرطلاب ليئافر نوعدج



 عبات .«ملاعلا ىلع اهناودعل نانعلا قالطإ ىلع ةيزانلا ايناملأ عجشي .ةيرلتهلا ايناملأ

 نم لماك باحسناب اهبلاطيو ليئارسإ نيدي رارق رادصإب مهحارتقا تايفوسلا

 يه هتغاص عراب ريغ عورشم ةدوسمب ةدحتملا تايالولا مهتهجاوو .ةيبرعلا يضارألا

 تاوقلا لصف ىلإو «ةينعملا فارطألا نيب ..تاثحابم ءارجإ» ىلإ وعدي اهسفنب

 مالس» ةماقإو .ةيلودلا قوقحلا ىلع ظافحلاو .ةوقلا مادختسا ةنادإو .ةبراحتملا

 سلجم ةقفاوم ةصرفب نيصنلا نم يأ ظحي مل .«طسوألا قرشلا يف مئادو رقتسم

 .ةيدجب نيصنلا نم يأ شقاني ملو :نمألا

 تلازام رصم نأ املاط .رظن اهيف ةلأسم تلظ بحستت ال وأ ليئارسإ بحسنت له

 طقف .ينوقلا ىلع سرامت ةيزاوم طوغض كانه تناكو .رانلا قالطإ فقو ضفرت

 - ةيويسآلا ةلتكلا ءاضعأ ناك امنيب .ةنورم ءادبإ ىلع هنوثحي تايفوسلا ناك

 .مزحب فوقولا ىلع هثحت- ايسينودنإو .صربقو ناتسكابو .انريجين - ةيقيرفإلا
 يف ةيتايفوسلا تافذاقلا نأ اهدافم نمألا سلجم ةعاق يف تاعاشإ ترشتناو

 نشيو هسفن عيمجت تقو برقأ يف ديعيس يرصملا شيجلا نأو .ةهبجلا ىلإ اهقيرط

 نإف لاتقلا فقوب ينوقلا مازتلا مغر هنإ .ةعاشإلا تلاقو .ًامخض Listes أموجه

 نأ ةيسنرملا ءابنألا ةلاكو تركذ امدنع ىضوملا تقمعتو .هل ركنتت امير ةرهاقلا

 اذه دكؤيل يرصملا ريفسلا عفدناف .برحلا ةلاح ءاهنإب ًانلع بحر دق ًارصان

 نم ًابحسنم .نيبقارملا قاور يف كلذ دعب سلجف .بذاك أبنلا نأ هل نيبتف .ءاعدالا

 (YY) .رصان نم تاهيجوت راظتناب .سلجملا ةعاق

aai Sgناك ذإ .ةيلاوتم مايأ ةثالث لالخ هدهاش وأ رصانلا دبع نم عمسي مل  

 نع هسفن بجحو .هشيج ةميزه بيسب نوزحم هنأ معزب .هتيب يف هسفن رصح دق

 ىعس دقف .صاخ هجوب نييركسعلا ةداقلاب لاصتالا نع عنتماو يجراخلا ملاعلا

 درطي نأ حاحلإب هنم ًابلاط .همامأ لوثملا وأ هعم ثدحتلا ىلإ ًاراركتو ًارارم تاداسلا

poleىلع جرخي نأ رصان أشي مل .اثبع نكلو .هسفنب شيجلا ةدايق ملستيو  -SUIمث  

 رقم لخد ذإ .(ناريزح) وينوي نم نماثلا موي فصتنم يف ةأجف رصم ميعز رهظ

 ثيدح نم Jala ذنم ىهتنا دق هنأ نلعأو .ةضيرع ةماستبا هيتفش ىلعو ايلعلا ةدايقلا



 44£ وينوي A :عبارلا مويلا

 اهقيرط يف ةديدج غيم ةرئاط (يتثم) 2٠١ نأو .نييرئازجلاو تايفوسلا ةداقلا عم هل

 مث .ًالوأ تارمملاب كسمتتو .اهسفن عيمجت ديعتس ةيرصملا تاوقلا نأو :رصم ىلإ
 اذال ءيدادغبلا فيطللا دبع .ىمادقلا هقافر دحأ هلأس امدنعو .أمخض ًاموجه نشت

 Yo :ةيبصعب هيلع در .رانلا قالطإ فقو لبقتو وكسوم عم اهتاسايس رصم قسنت مل

 .«مهفادهأ اوققحي ىتح لاتقلاب نورمتسيس دوهيلاف .هلبقن مل مأ هانلبق نإ مهي

 هثحت وكسوم نم اهاقلت ةيقرب ىلع هعلطأو ضاير دومحم .رصان ىعدتسا مث

 تارباخملا تعفد املاط هنأ .ضاير باوج ناكف .رانلا قالطإ فقو ىلع ةقفاوملا ىلع

 نأ يتايفوسلا داحتالل زوجي الف .ءانيس لوخد ىلإ يرصملا شيجلاب ةيتايفوسلا

 :ضاير لاقو .اهسفن نع عافدلا نع فقوتلاب رصم ةبلاطم يف نطنشاو ىلإ مضني
 وهو - اهيضارأ نم نويليئارسإلا درطي ىتح لاتقلا ىلع ممصت نأ رصم ىلع نإ

 .همعد تايفوسلا نم عفوتي لاتف

 ناريطلا تاداضم ob ديفت يتلا ريراقتلاب احرف .ًالئافتم .ًاضيأ .ضاير ناك

 رئاسخ اودبك دق ءادعألا نييلظملا نأو .ةيلئارسإلا تارئاطلا تدص دق ةيرصملا

 ةفاضإلابو (Romani) ينامور يف فقوأ دق ًاعردم ًالتر نأو .التملا رمم يف ةحداف

 نمألا سلجم يف نيمئادلا نيلثمملا نم لك ىلإ هسفنب فته .وكسوم بلط 424( ىلإ

 ذخأو .ًاروف ليئارسإ باحسنا نود رانلا قالطإل فقو كانه نوكي نل هنأب مهركذي

 تاهبج لك ىلع اهاحر رودي ةفينع ةمواقم نأب ةيناث نيعمتسملا نئمطي ةرهاقلا ويدار
 .رانلا قالطإ فقو ىلع ةقفاوملا يف ةين ةيأ ةموكحلا ىدل سيل نأو .ءانيس

 لءاضتتو وبخت تذخأ دق نمألا سلجم يف رارق ىلإ لصوتلا صرف نأكو ادب

 ىفن .ماعلا راعلا نم مهفوخ ببسبو لمتحم رصن زارحإب نييرصملا مهو لضفب

 قيقحتب ليئارسإ تاءاعدا ةيرسلا تامدخلا عرف سيئر (Salah Naser) رصن حالص

 اميرو ةقباسلا ةندهلا طوطخ ىلإ دوعت فوس رصم نأب ةتفل نع ربعو .تاراصتنا

 :هلوقب كلذ ًاللعم رانلا قالطإ فقو ىلع قفاوت نلف رصم امأ .راصحلاب ظفتحت

 (YF) .«بعشلل لوقنس اذام»



 برحلا نم مايآ ةتس 0۰۰

 رشتنملا لماشلا رامدلا ةروص ءافخإ - لاح ةيأ ىلع - ماهوألا كلت عطتست مل

 يلاوح هات نيح يف .يدنج ٠٠٠٠١ يلاوح ةانقلا ربع ذإ .سيوسلا ةانق لوط ىلع

 يزوف لارنجلا ةدهاشم ىدلو .ءاملا ىلإ ةجاحلا سمأب مهو ءانيس يف يدنج ٠
 مهتابكرم نع نولختي تابابدلا نم ةلماك ايارس ىأر .ةيليعامسإلا نم مداقلا قيرطلا
 دبع لارنجلا ىلإ هرمأ رماع ردصأو .ةانقلا ربع نوحبسيو ةيصخشلا مهتحلسأو
 .مهقوقحب الو دونجلا ءالؤهب هبآ ريغ .ةانقلا ىلع ةماقملا رروسجلا فسنب ليلخ معنملا

 .«نيشم رمأ رخآ .هنم اهتعمس تاملك رخآ كلت تناك» :ًالئاق ليلخ دهشو

 ىلإ داع يذلا ةسداسلا ةقرفلا تالاصتا طباض .سيمخ دمحأ دمحم لاقو

 تناك ًاعورم ًادهشم ناك دقل» :يرئازج يوج ءاطغ دوجوب تاعاشإ طسو ءانيس

 .ةمطحم تابكرم ..ًامامت ةقرتحم تابابد ..لامرلا قوف ةرثانتم ةمطحملا عطقلا

 بيج ةرايس يف HLS ًاطابض تيأر ةأجف ..ليثامت اهنأكو ودبت ةمحفتم داسجأو
 نأو .ةيرصم تاوق ءانيس يف دعي مل يل اولاقو ..ةيناث دوعأ نأ يلإ اوبلطو ةيركسع

 (ad ¿Yahya Sa اشاب دعس ىيحي .عالطتسالا طباض نأ امك .«ىهتنا دق هلك رمألا

(Bashaتلصو» :هتلاح ًافصاو لاق .ةيناث ةديصملا يف عقيل تارمملا نم اجن دق  

 ًاقيمع أمون تمنو .ضرألا ىلع تدّدمتف .تفسن دق روسجلا نأ تيأرف ةانقلا فافض

 .ءاهمهفن مل يتلا ةميزهلا ةرارم ينرصعت ..ًانيزح ًاكهنم

 سيل .هتقرف ناكرأ ةئيهو ًاديحو هسفن لوغلا لارنجلا دجو .يدجلا رمم يفو
 تشوش :sals دعب اميف لاف .ةدحاو ةبابد ىوس مهيدل قبي ملو .ةيعفدم مهيدل

 .رسألا يف اوعقي نأ نم ًافوخو «ةيكيرمألا ينربيل ةنيفس لضفب أمامت انتالاصتا

 .عجارتلاب ريخألاو يناثلا هرمأ ردصأ

 زنوج - سيارب ديفيد يناطيربلا يبرحلا لسارملا بورهلا كلذ اودهاش نمم

.(David Pryce- Jones)ًاعجار لفق «ةليجع وبأ» طوقس نع هريرقت زجنأ نأ دعبو  

 دونجلا لقنت «تايدعملا/تاراّبعلا» تناك ثيح ةرطينقلا ىلإ ةيرصملا تاوقلا عم

 :ًايدنج نيسمخ نم اهنم لك فلأتت تاعفد ىلع ءانيس نم نييرصملا



 0۰۱ وينوي ۸ :عبارلا مويلا

 مهنم لك ناكو .لجس ىلع عيقوتلا ىلع نيرباعلا دونجلا ريجي فرشم بيبط ناك»

 .ةنرم رتفد تاحفص ىلع مث يزمرق ربح ةدابل ىلع .رخآلا ولت دحاولا .هماهبإ طغضي
 تناك .ةانقلا نم ىرخألا ةفضلا ىلعو .نييمأو .نييمازلإلا نيدنجملا نم ءالؤه ناك

 ءاحنأ فلتخم نم نعمتجا .ةنكاس ةددحم فوفص يف سمشلا تحت نرظتنت تاهمألا

 نم جايس دتمي ناك لسلستب تافطصملا تاهمألا فلخو .نهئانبأ ريصم نفرعيل دالبلا

 يف نوخرتسي مهنم ةسمخ وأ ةعبرأ ناكو .طابضلا تارافنهب طيحي ةكئاشلا كالسألا

 .«ةيناديملا مهريظانم لالخ نم ريهامجلا نودهاشي ةططخم بكرم يسارك

 نم تالفإلا يف ةهبجلا نم تاعاشإلا ضعبو .بناجألا نيثوعبملا ضعب حجن دقل

 عيشأ امب ةجهتبم تناك نأ دعب .نآلا قلقو تمص يف ةرهاقلا تقرغف .ءابقرلاو ةباقرلا

 تارهاظمو ديازتم بغش بوشن رطخ نم (Nolte) يتلون رذحو .ليئارسإ ةميزه نع

 عضوب هوربخأ نيذلا طابضلا رابكب عمتجا دك رصان ناك .راهنلا رخآ لولحبو

 جوف يذلا .رماع ناك مهاقتلا نم رخآ .هرييغت نكمي الو هيف ةعجر ال يذلا ءانيس

 رارحألا طابضلا ضهن .مهسيئر لوخدب نسح لامكبو يدادغبلاب هعامتجا ءانثأ

 داح لادج أشن .امهدحو نيميعزلا نيكرات ةفرغلا نم اوجرخو .نوكبي نيقياسلا

 ءامدقلا رصان ءالمز دحأ (Mahmud al-Jiyyar) رايجلا دومحم عطتسي ملو .امهنيب

 :ةزيجو ةرتف دعبو .امهنيب راد ام ليصافت نيبتي نأ .ةفرغلا جراخ رظتني ناك يذلا

 اي .ىفك» :ًالئاق فدرأو «رانلا فقو ىلع نوقفاوم اننأو ىهتنا دق ءيش لك نأ رايج

 .«نوملستسم اننإ .رايج

 ىلع ةرداف دعت مل رصم نإ قونخم توصب هل لافو .ضاير jol ىعدتسا

 لاصتالا نم ضاير يشخ .كلذب Lale ينوقلا ةطاحإ نم دب الو :لاتقلا ةعباتم

 هيذغأ تنك ةمرصنملا ةليلقلا مايألا لالخ» هنأب هتاركذم ىف فرتعاو .ىنوقلاب



 برحلا نم مايأ ةتس 0۲

 ام بذكيو اهلبقتي ناك يتلاو .اهاقلتأ تنك يتلا ةجهبملا ةيركسعلا ريراقتلاب (ينوقلا)

 دقحلا نم Legs كلذ ربتعيو .ءارفسلا هثالمز نم شيجلا رايهنا نع ءابنأ نم هلصي

 انك يذلا ميظعلا مهولا راهنا دقف .نمزلا نم تاظحل نيتماص انيقب .ةقدلا مدعو

 .ءاسم ةعساتلا ةعاسلا يف كرويوين ةرافس ىلإ ةيجراخلا ريزو لصو .«هشيعن

 ريفسلا ناك دقف .«كلذ نوكي نأ نكمي Yo :ًالئاق حاصو .قامعألا نم ينوقلا زتها

 هرواس دقو .رانلا قالطإ فقو ةيناث هيف ضفري AUS ةروصب ًافلتخم ًاباطخ رضح دق

 رضا سيئزلا تعم نلإ ةر ام فوقف E ual ةعدكج فت نوكت نأ ىف كف
 كلاصتاب تنسحأ دقل» SS رصان هل دكأف .ًايصخش سيئرلا عم ثدحتي نأ بلطو

 .«رانلا قالطإ فقوب لبقت نأ كيلع .معن .نكلو .دمحم اي يب

 ٩.٠٠ ةعاسلا يف .ءاكبلاب ًاشهجم ًامطحم .نمألا سلجم ةعاق ىلإ ينوقلا لزن

 رارقب .يتموكح نم تاميلعت ىلع ءانب .مكفلبأ نأ فرشلا يل» :لاقو .رهظلا دعب

 رصأ «كلذك .لاتقلا رخآلا فرطلا فقوي نأ ةطيرش لاتقلا فقو ىلإ ةوعدلا لوبق

 نأب مهداقتعا ىلع ةملكلا هذه اودهش نيذلا نيمئادلا ريغ ءاضعألا نم نوديدعلا

 باحسنا نامض نود اذكه مّلسي نأ نكمي ال أرصان نأو ًايكيتكت ناك ينوقلا باطخ

 يف ايلعلا ةدايقلا نع ردص نايب لضفب ىشالت دق روصتلا اذه لثم نأ ديب .ليئارسإ
 يف ليثم اهل قبسي مل» كراعم دعب لاتقلا فقوب رصم مازتلا كلذ دكأ دقل .ةرهاقلا

 رذنأو .«ةكرتشملا ةيناطيربلا -ةيكيرمألا- ةيليثارسإلا تاوقلا دض اهتدشو اهتوارض

 يبرع نويلم Aian :ىرخألا تاهبجلا ىلع رمتسي فوس كلذ عم .لاتقلا نأب نايبلا

 )10( .«ساسكتو وغاكيش تاباصع نم ..ةيماقتنالا ةيهاركلاب نونوحشم

 يغبني نيأ لوح راد لادج يف .سدقلا يف ةيلاع ينوقلا تاملك ءادصأ تددرت

 تايالولا Sb تاعاشإ بيرق تقو يف لاتقلا فقو أبن عم تقفارتو .برحلا ءاهنإ

 ىلإ لايمأ ةتس ليئارسإو رصم نيب لدابتم باحسنا لجأ نم طغضت فوس ةدحتملا

 يليئارسإ يعافد طخك يدجلاو التم يرمم ديطوت ىلإ ًاقاوت ناياد ناك Uy .ءارولا



 0۴ وينوي ۸ :عبارلا مويلا

 يفوي مسقف .نيرمملا دعب ام ىلإ مدقتلل ةقباسلا هتضراعم نع عجارت دقف .ديدج

 (Great Bitter ىربكلا ةرملا ةريحب بونج نامدقتي نانثا .لاترأ ةثالث ىلإ هتقرف نآلا

(Lakeردسلا سأر وحن هجوتيف ثلاثلا لترلا امأ  (Ras al-Sudr)جيلخ لحاس ىلع  

 لت عباتي نيح يف .خيشلا مرش نم ًالامش نيهجتملا نييلظملاب كانه يقتليل .سيوسلا

 رسج هاجتاب - ةرطنقلاو (ةفقاجفج) ةفغفغ ريب نم - نيتبعش ىلإ عرفتملا هعافدنا

 .هلوعفم يرسيو ذيفنتلا عضوم رانلا قالطإ فقو رارق عضو متي امدنعو .نادرف

 .ةيوق ةرطيس ةانقلا ىلع رطيس دق يليئارسإلا عافدلا شيج نوكي

 لك ليئارسإ اهلالخ تلتحا ةعبرأ abi برح .اهتياهن ىلع تفراش دق برحلا نأو ادب

 ةظحل نيب رانلا قالطإ فقو لوبق ةيروس نالعإ عقوت عمو .ةيبرغلا ةفضلا لكو ءانيس

 .لدج عضوم ءال مآ نالوجلا ىلع موجه نشب ليئارسإ مايق ةيضق تحبصأ ىرخأو

 مهئافلح ةيامح ىلع لبق يذ نم ًاميمصت رثكأ نآلا اوحبصأ تايفوسلا نأ نع ًالضف

 .ةظحللا كلت ىتح ىذأب اوباصي مل نيذلا -نييروسلا- طسوألا قرشلا يف نيديحولا

 ةرازو ىلإ ةلاسر بحاش هجوب (Chuvakhin) نيخافوشت ريفسلا مدق .اذكهو

 فقو ليئارسإ مازتلا مدع نيدت .(رايأ) ويام نم نماثلا موي رهظ دعب ةيجراخلا

 :اهيف cle .ةيلودلا ةيكولسلا فارعألاو دعاوقلل ةحضاملا اهتاكاهتناو رانلا قالطإ

 نأ نم رذحي نيلمركلا نإف .نمألا سلجم تارارقب ليئارسإ ةموكح مزتلت مل اذإ»

 فوسو .ليئارسإ عم ةيسامولبدلا هتاقالع يف رظنلا ديعيس يتايفوسلا داحتالا

 جورخ ىدلو .«ةيناودعلا ليئارسإ تاسايس اهمزلتست ةيفاضإ تاوطخ ذاختا سردي
 نويليئارسإلا لمث ام اذإ» :هريذحت هنع ذخأ .عامتجالا نم يتايفوسلا ريفسلا

 .«ًاقح ءًانيزح نوكيس ريغصلا دلبلا اذه ريصم نإف .مهناودع اوعباتو مهحاجنب

 نيب تاوصأ تلظ كلذ عمو .اهيف سبل ال ةحضاو تايفوسلا olie ام ةوق تناك

 ىلع موجهلا ةعباتم ةرورض ىرت .لوكشإ توص اهنم .ةرثؤم ةيليئارسإلا ةدايقلا

 لت يف هبتكم يف ةيرازولا عافدلا ةنجلل ًاعامتجا لوكشإ دقع .ةظحل رخآ ىلإ ايروس



 برحلا نم مايأ ةتس 0.

 ءزج لالتحال معدلا دشح ىلإ فدهت هتطخ تناك .ةليللا كلت 7.٠١ ةعاسلا بيبأ

 ةضراعم ىلع ًابلغتم .ةيشيديلا ةغللاب نينطوتسملل ًالئاق .لقألا ىلع نالوجلا نم

 .«هتلسلس مطحي بلكلاك» :ناياد

 ىدل نإ :لاقو .يلامشلا ليلجلا فصق رارمتسا نع ريرقتب عامتجالا نيبار حتتفا

 تقولا حمسا ذإ .ةيروسلا عفادملا ةلازإل ةيفاك تاوق نآلا يليئارسإلا عافدلا شيج

 نيذلا نينطوتسملا يبول وثمم كلذ دعب ثدحت مث .رانلا قالطإ فقو نايرس لبق
 1/8 21019 (-Esh يلوكشإ فوكعاي :لاقف .اهل ةقباس ال ةكرح يف عامتجالا ىلإ اوعد

(koliيداليجرافك زتوبيك نم : (Kfar Giladi)نع ةزجاع ليئارسإ ةلود تناك اذإ»  

 انسل اننأ ةرشابم ةروصب Lale طاحن نأ يغبنيو .كلذ فرعن نأ انقح نمف .انتيامح

 نأ بجيو .يليئارسإلا عافدلا شيج ةيامحب عتمتلا انل قحي الو .ةلودلا هذه نم ًاءزج

 ..سوباكلا اذه نم ًايره مكتويب اورداغ انل لاقي

 عطقي فوس يتايفوسلا داحتالا نأ ضارتفالا عم» :هلوقب .ًاديؤم نولأ لاغيإ هبقعأ

 لضفأ ينإف :نالوجلا ةبضه ىلع انيلوتسا ام اذإ -كلذ نظأ الو- ليئارسإب هتاقالع

 عم نييروسلل ةيضهلا لظت نأ ىلع .تايفوسلا نود نالوجلا ةبضهب ظافتحالا

 .«تايفوسلا عم انطباورب انظافتحا

 ىلع .ةيلمعلا نوضراعي اوناك نمم .لقألا ىلع .ًادحاو ًاريزو قطنملا اذه لمح
 نع ثدحتن نحنو ماع (GY ةعبرأ ذنم» :ًادكؤم نارأ ناملاز ثدحت ذإ هيأر رييغت

 .ةيحضتلاب نوددهم تانطوتسملا كلت يف لافطألاو ءاسنلاو لاجرلا .قاحسإ ةيحضت

 .«قاطي اال عضولا

 حرص ذإ ةيروس زازفتسا نوضراعي اولظو ةشقانملا هذهب ءارزولا ةيقب رثأتي مل

 ينعي تايفوسلا عم تاقالعلا عطق نأ ديب .ًانابج تسل انأ» :ًالئاق غينفاهروو خاروز

 ةيقيرفإو ةيويسآ لود عم تاقالعلا عطق امبرو .ىرخأ لود رشع عم تاقالعلا عطق

 ..رمخلاب سيل .ىراكس نحن ..ةدحتملا ممألا نم اندرط نع كلذ رفسي امبرو .كلذك



 0۰0 وينوي ۸ :عبارلا مويلا

 عم برح ىلإ ٌرجن الأ انيلع ءايروس لبق نم رانلا قالطإ فقول حضاو قرخ نودو

 انيلع» :ًالئاق .يموقلا ينيدلا بزحلا نم اريباش يشوم ميباح قفاو .«نييروسلا

 .(ةكرعملا ىلإ نييروسلا) مهرجن الأ بجي ..رخآ Legs راظتنالا

 هتزرحأ يذلا ميظعلا رصنلاب ءارزولا ركذف .مالكلا يف ناياد رود ele .ًاريخأو

 ًالدتعم نوكأ نأ دوأ» :اهوضوخي اهيلع يتلا ةفينعلا ةيسامولبدلا ةكرعملابو .ليئارسإ

 ذختن نأ عارصلا اذه مضخ يف ديرن اذاملف .ىفكو .هيلع انلصح .هيلع انلصح ام -

 عم اومءاوتي نل نويروسلاف ..انيلع ريثك كلذف ؟ةفلتخم ةيملاع دودح عم ىرخأ ةلاح

 .«ةمداق تاونسل الو مويلا ال .كلذ

 رطخ ىلع لب .يتايفوسلا لخدتلا رطخ ىلع طقف سيل .ًادكؤم هثيدح ناياد عبات

 يف سيل وجلا حالس نأ ىعداو .تايافنلاب ليئارسإ ةدوزم .اسنرف نع ًايلك داعتبالا
 تبرض انتارئاط مظعمو .1977 ماعلا ذنم ةديدج تارئاط رتشن مل ذإ .ةديج ةلاح

 تاوق ىلإ ةيلامشلا ةدايقلا راقتفا نع ثدحتو .«(ناريزح - وينوي 0) لوألا مويلا يف

 .كرحتلا اذهل اكيرمأ ةضراعم لامتحا نعو .ةيفاك

 ىشخأ» :لاقو كلذ دعب رادتسا هنكلو .ليئارسإل ًاديدهت لكشت ايروس نأ ىفنو

 ,ةيبرعلا لودلا عيمج عباتت نأ ىشخأو .كرتشم يقارع - يروس يوج موجه نم

 .«لاتقلا .ندرألا ادع ام امير

 دض (Gi .ًارصح هصاصتخا نم ربتعا اميف ةموكحلا لخدت ةيناث ناياد نادأو

 ىقلأ كلذ دعبو (ةيركسعلا نوؤشلا يف .ةيرثكألا ساسأ ىلع تارارقلا ذاختا

 اليم نيرشع ىلإ لايمأ ةرشع نيب ام تانطوتسملا لقنت نأ لضفأ» :ةلهذملا هتأجافم

 عم مادص ىلإ اندوقت ةثلاث ةهبج يف طروتن نأ نم الدب ةيروسلا ةيعفدملا نع ًاديعب
 كلذك نحنو .برحلا هذه ةجيتن مهتماقإ عقاوم اوريغ دق برعلا فالآف .تايفوسلا



 برحلا نم abi ةتس 0ك

 لعف دودر ةيروسلا ةيعفدملا عالتقا نم ًالدب تانطوتسملا عالتقا حارتقا راثأ

 هبشأ كلذف .عرازملا لقنب Last ركفن الأ يغبني» :نولآ حاصق .ءارزو ةدع نم ةبضاغ

 رصن كانه نوكي نل» :ًالئاق لوكشإ دكأو .«ليئارسإ نم ءازجأ نع لزاتتلاب

 .« اذه نم مظعأ نييروسلل

 ذإ .ًاميمصتو امسح Jal لوكشإ ناك .رارق ذاختا ىلإ رمألا لصو امدنع كلذ عمو

 كلذ اوأر ام اذإ نالوجلا ةيلمع ىلع نوقفاويس نيبارو نايادو هنأ طقف حرتقا

 مدختست نأ حرتقاو .«ًارارحأ نويروسلا جرخي نأ نزحملا نم» :ًالئاق فاضأو .ًابسانم

 ًارتيمتنس ديرن ال .ًاعبط» :ةلبقم دودحلا ىلع تاضوافم يف ةمواسم ةقرو نالوجلا

 (YA) .«ةيروسلا يضارألا نم ًادحاو

 رخآب Llc هطاحأو (Elazar) رازاعلإ لارنجلاب ناياد لصتا ليللا فصتنم ليبقو

 قالطإ فقو رارق دعب قبطت مل رصم نإ :ًاحضوم هل لاقو .ءارزولا سلجمل رارق

 حتف عيطتست ال ةيافكلا هيف امب رئاسخو تاباصإ نم تناع يتلا ليئارسإو .رانلا

 ةنأمط (Dado) وداد لواحو . دكؤم ريغ لاز ام تايفوسلا هاجتا نأ امك .ىرخأ ةهبج

 نع ليئارسإل ةعدار نوكت نل نالوجلا ةبضه اهقلست ىدل ليئارسإ رئاسخ نأب ناياد

 يوعي يتايفوسلا داحتالا نأو - «ةحداف رئاسخلا نوكت نل - نالوجلا ةيلمع ذيفنت

 ىلع Lind لعفن مل اذإ٠ :لاع توصب ةيلامشلا ةدايقلا سيئر لاقو .ضعي امم رثكأ
 .ناياد هعم فطاعت .«ةمداق لايجأل ةنعللا انيلع لحت فوسلف .نآلا دودحلا هذه

 كنأ كلذك فرعأ ينكلو .ديرت ام فرعأو .كفرعأ انأ» :ًامراص لاز ام هنكلو

 .«هانررق امل ًافلاخم Ei لعفت نلو طبضنم

 ربعي وهو ةيلامشلا ةدايقلا سيئر ىلإ ىغصأ يذلا نيبار ىلإ فتاهلا ناياد لوح
 :«بعشلاو :انسفنا ةهحاوم ىلع دقت فرك ةدلبلا اذهل ىرج ادام ًالئاف ةطابحإ ع

 فصقلا دعب لهف .نويروسلا انل هببسي يذلا جاعزإلا هلك كلذ قوفو ؟تانطوتسملاو

 رازاعلإ ربعو «؟انروهظ نوبكري لالتلا ممف ىلع كئلوأ انزلا ءانبأ كرتيس جاعزإلاو



 سمألا ليجأت نأ ملعأ تنك ول» :ًالئاق .سقطلا ببسب ةيلمعلا ليجأتل هفسأ نع

 نم دب ال نكلو .ًايلاغ انفلكت امبر .يوج ءاطغ نود ىتح تمجاهل .مويلا ءاغلإ ودغيس
 .«تاعفترملا لالتحا

 نع نيلتاقملا ريغ ءالجإ نينطوتسملا بلط ًاقباس ضراع يذلا رازاعلإ بلط
 نيبار قفاو .ءاخرتسالاب هتاوقل حمسي Gig .كلذ لعفي نأ نآلا نيبار نم .دودحلا

 .يلاتق ليكشت يف لظت نأ ةيلامشلا ةدايقلا ىلع رصأو .لافطألا ءالجإ ىلع طقف

 ةظحلل ادبو «ثدحي امبر ام ًائيش نإ» :هل لاقو .لمألا دقفي YI رازاعلإ نم بلطو
 حملأ ذإ .ةئجافم ةروصب هعم قفتاو داع عافدلا ريزو نكلو .ناياد فلاخي هنأكو

 لاز امف .رضاحلا تقولا يف موجهلا مدعب رارق ذختا هنأ مغر» :ًالئاق ودادل

 (VV) .«ًامئاق رارقلا رييغت لامتحا





 مكر <

 وينوي ؟ سماخلا موبلا :برحلا
 (نالوجلا قوف مسح)

 ةلاقتسالا لواحي رصان

 نوبضغي تايفوسلاو ءطشنت ةدحتملا ممألا

 ةيروتسدلا ليئارسإ ةمزأ

 داك تالا aie نايا لضو Late للا فيصختم a, eel ناك

 نأ ةيلاتلا ثالثلا تاعاسلا لالخ ملعو .ءارزولا سلجم عامتجا نم ةرشابم

 .بيرق Loe مهنوعبتيس نييروسلا نأو JEA فقو رارق ًالعف اولبق دق نييرصملا
alas ls Sula deal siaنلت للسعال یی تا اهداف کر ا نينار ترص  

 ليلد ًادودحم ًايليئارسإ ًاموجه نأ نويروسلا نظي امبر ذإ- طقف هدحو تايزيزعلا

 اذإ» :هناكرأ سيئرل لاقو .ةيلاخ نالوجلا نأ نيح يف -ةدارإلل ليئارسإ راقتفا ىلع
 يف اورمتسا نإ نكلو .مهدض لمع يأ ىلع قفاوأ نل .نيئداه نويروسلا سلج
 سلجم يصوأ فوسلف .سفن طبض نم هانسرام ام لك نم مغرلا ىلع فصقلا
 .«تاعفترملا لماك لالتحاب ءارزولا

 .ردصي ملو ضارتعا يأ .ةيروس ةبقاعم ةرورض عم ًامئاد ناك يذلا .نيبار دبي مل

 SAS هزه لوأل كيبلا ىلا اتا ةكرتع sale :ةيلامشلا ةراتقلل ومار اةن اأ

 ريزو ناك اذإ اميف دكأتم ريغ .(«ةداسولا يسأر سملت نأ لبق ًامئان تنك») مايأ ةعبرأ
 ةانق ىلإ لصوو .سدقلا لالتحا ةلأسم يف هسفن ضقان دق ناك يذلا عافدلا

 )١( .نآلا ةيناث هيأر ريغيس سيوسلا



 برحلا نم مايأ ةتس 01۰

 نأب هعانقإ لواحو فيلراب لصو .عضولا بقاري تايلمعلا ةفرغ يف ناياد يقب
 دعب ةعيرذلا اوددحي مل مهنكلو -ًاضيأ لوكشإو- موجهلا Las .ذبحي ءارزولا سلجم
 تايفوسلا نأب اهدحأ ديفي .ةيفاضإ ةيتارابختسا تاريرقت كانه ناكو .موجهلا نشل
 ويدار نلعأ ٠.٠١ ةعاسلا يف .لخدتلاب ديدهت كانه دعي مل هنأو .مهتجهل اوفطل دق

 .ليئارسإ هتلبق نإ رانلا قالطإ فقو لبقتس ايروس نأ قشمد

Yيفو - «ةينأتمو ةليوط تادادعتسا بلطتتس لب .ةعيرس ةكرعملا نوكت نأ نكمي  
 خسرت ةيلئارسإلا تاوقلا نإ :لوقي ءانيس نم شيفاغ فته .ًاحابص 4.44 ةعاسلا

 .ًالعف . اهرازوأ تطح دق برحلا نأ ودبي .ةانقلا ىلع نآلا اهدوجو

 يليإ رجيملا ناك .لقألا ىلع .يليئارسإلا عافدلا شيج تارباخم جاتنتسا ناك اذكه

 دطو دق .يروسلا شيجلا عاضوأ يف قيقدتلا نع لوؤسملا (Eli Halahmi) ةمحالح

 رادجلا ةرايزل ةزاجإ بلطو .قشمد ةبقاعمل «ةعئاضلا ةصرفلا» هامسأ ام ىلع هسفن

 .لامشلا نم ةثيدح ةيوج أروص ليللا فصتنم ليبق .ليلقب كلذ دعب ىقلت هنكلو .يبرغلا
 جعت تناك يتلاو ةرطينقلاب ةطيحملا تاركسعملا تدب ذإ .اهيف رهظ ام هتيؤر ىدل مدص

 ريغ ةروصب لوقلا ةمحالح فدرأ .ًامامت ةروجهم .نييئادفلا تادحوو عفادملاو تابابدلاب

 سيلو .رايهنا ةلاح يف نالوجلا تاعفترم يف ةيروسلا ةطلسلا نأ وه انريدقت» :ةيديلقت
 .«ةيناث هسفن حرطيس عضولا اذه ناك اذإ اميف ًاحضاو

 ؟لعفن نأ عيطتسن اذام» :هيفتك زه دقو ( 41131816 (Yariv فيراي ليراهأ لاق

 .«لاتقلا فقوتيس

ailsاوباصي نأ نود نييروسلا كرتن الأ بجي .يديس» :ًالئاق ةمحالح هيلع  

 نورخافتيو .انيلع قصبلاب نورمتسي فوسلف .نيملاس برحلا نم اوجرخ نإف .شدخب

 .«مهنم ًافوخ مهدض لمعلا نع انودعقأ نيذلا مهدحو مه مهنأو ءانومزه مهتأب

 دنع ناياد يشوم ىلإ لصوف .ريرقتلا .رمألا يف ًاباترم لاز ام يذلا .فيراي عفر
 يساتألا ىلإ (ةرهاقلا) رصان نم ةلسرم ةيقرب هسفن تقولا يف هتلصو امك .رجفلا

 دشح كشو ىلع ليئارسإ نإ دكأتم ينإ» :لوقت .اهطاقتلاو اهضارتعا مت (قشمد)



 01١١ وينوي ٩ :سماخلا مويلا

aكتا  seesو ل أ قفين  Nealهده تنا يت ناو نول ىلع  

 انرسخ دقل .لسابلا يروسلا شيجلا ذاقنإل ةديحولا ةقيرطلا يه هذهف .ةقيقحلا

 .«ليقتسملا ىف Lidge یف هللا ناك .ةكرعملا

Eوک ی كانا نما  T Eینه ها ةيقربلا  
 :ةيلاتلا ةظحالملا لوكشإ ىلإ بتكف .فقوم ذاختا

 .ىوصمل \ طوطخل ا ىلإ لوصولا ىلع انربجت ل .ييأرب .ةيفربلا هده.١

 ةيروس ةدايقو .رصم ةدايق نأب ةركف ةيأ ةيضاملا ةليللا يف يدل نكي مل.
 APEE EE ةنأ ىلع ةفرعلا قع ينجس عقلا ايو SU فوصل

 (Y) .«ميظع موي .دح ىصقأ ىلإ ةصرفلا هذه رمثتسن

 سيئر لسرأ «يتايح يف ةليل أوسأ» هامسأ ام يضقي ءانثألا هذه يف رازاعلإ ناك

 دحأ .نالوجلا ةمجاهم ىلع ةقفاوملاب ناياد عانقإل ةلواحم رخآ يف .ةيلامشلا ةدايقلا

 (Rafi) يفار بزح وضع (Finerman Uzi) نامرنيف يزوي .طايتحالا هطايض

 .بيبأ لت ىلإ .عافدلا ريزول يصخش قيدصو

 ىتح نامرنيف نم أربخ قلتي مل OY .مونلل بهذو رازاعلا سئي ءةيناثلا ةعاسلا يف
 .ناياد هرداب اذكه «؟موجهلا عيطتست له» .فتاهلا نر تاعاس عبرأ دعيو .نيحلا كلذ

 .«نآلا = عيطتسأ» :ديدشلا هراهينأ مغر .ددرت نود باجأف

 .«مجاه نذإ» :باوجلا ناكف

 شيجلا رايهناو لاتقلا فقوب رصم مازتلاب ئجافملا رييغتلا اذه للعي ناياد أدب
 نحن .كلذ ينمهي الو .فرعأ ال - ال مأ راهنا :ًالئاق هعطاق وداد نأ ديب .يروسلا

 .«(مالس) مولاش .مولاش .ًاليزج ًاركش .نومجاهم



 برحلا نم مايأ ةتس 01۲

 (Yitzhak Niseihu) وهيسين قحسإ لينولوكلا هنواعم نم .كلذ دعب hls بلط

 عمست ام قدصأ Y :رويل Jua .ءارزولا سيئر بتكم يف رويل Jeg SSL لاصتالا

 نالعإلا اذه عقو ..نالوجلا لالتحال ناياد ةضراعمل ًاسركم قباسلا مويلا ناك .يانذأ

 hs موي يف ةقعاصك هيلع

 ...سيسخ .ريقح» :ةرابع رركي ذخأ ذإ .كلذ نم لقأب لوكشإ ةمدص نكت ملو

 ذبحي ناك ءارزولا سيئر نأ نم مغرلا ىلعو أبنلاب رويل هربخأ امدنع «سيسخ .ريقح

 هراقتحاو ناياد ةقافص نم lam ًابضاغ ناك هنإف .لقألا ىلع سايناب لالتحا امامت

 ناك نإف .يقطنم ريغ هنإ ؟نآلا رمألا يغلأ له» :ًارجمزم لاقف ةيطارقميدلا لوصأل

 .«لعفيلف .ديري ام لعف عيطتسي هنأ نظي

 .دعب لجس دق نكي مل نيبار در نأ نم مغرلا ىلعو .ناكرألا ةئيه رقمب رويل لصتا مث

 .ةنماثلا ةعاسلا يف هترئاط تطح .ةيلامشلا ةدايقلا ىلإ هلقنل ةيحورم ةرئاطب رمأ طقف

 ًاراهنم سيل يروسلا شيجلا» :ًارذحم هل لاق هدجو امدنعو .وداد نع ثحبي عفدناو

 (Y) .«ةوق نم يتوأ ام لكبو دانعب لتاقيس هنأب ضارتفالا كيلعو .ًأدبأ

 :ةشامكلاو ةقرطملا نيب

 نم ليلقو .تارئاطلا نم ديزمب .نآلا لمعلا يليئارسإلا وجلا حالس عبات

 اهيلع ىلوتسا يتلا ةيرصملا نزاخملا نم اهيلع لوصحلا مت خيراوص Lalla .فادهألا

 ةيليئارسإلا تارئاطلا تماق ًاحابص 1.4٠ ةعاسلا يفف .يليئارسإلا عافدلا شيج

 ةيقلم قيفاوتلا ىلإ نومرحلا لبج نم ةيروسلا عقاوملا ىلع تاراغلا تارشعب ةثافنلا

EAE eeeترشد  E Oتحرش وةك واو  

 ماظن تشدخ ام ًاردان لبانقلا نأ ديب .قرطلا يف اهراسم نع لقن ايارس

 عيمج ةيطغت عطتست مل امك .ةيليئارسإلا يضارألا ىلع ةلطملا قدانخلاو تانيصحتلا

 ربع تارمم حتفل ًاتقو رفويل فصقلا رازاعلإ فعاض كلذ عمو .نالوجلا يف قرطلا

 .نييروسلا تايونعم مطحيلو .ليم اهضرع غلبي يتلا ماغلألا لوقح



 01 وينوي 4 :سماخلا مويلا

 عانتقا لضفبو .تمطحت دق نكت مل نإ .ريطخ خرشب ةيروس تايونعم تبيصأ دقل

 اونوكي مل .مهتانطوتسم فصق ببسب اونبج مهنأو اوبعت دق نييليئارسإلا نأب نييروسلا

 دئاق ريملا دمحأ لينولوكلا ركذ .فينعلا يليئارسإلا يوجلا فصقلا اذه لثمل نيدعتسم

 .تاعاس ثالث نوضغ يف ةراغ ١14 ذفن يليئارسإلا وجلا حالس نأ طسوألا عاطقلا

 ذإ .كلذك يسفن رثأ تاراغلا هذهل ناك AS حرجو ءاولتق دق هدونج نم Luin 0١ نأو

 لارنج رجيملا راشأ .كلذ دعب مهتاوق مهعبتتل مهعقاوم رابكلا طابضلا نم ددع رداغ

 هراقتفا ىلإ .يمامألا طخلا عقاوم زيزعتب أرمأ هيقلت ىدل .تايلمعلا سيئر .ءاهب ضوع
 ءاوللا نم لثامم در ءاجو «ًايراحتنا أرمأ .هايإ أربتعم رمألا ضفرو .يوجلا ءاطغلل

 موجه نش .ديدج تزع .هدئاق ضفر ذإ .ةرطينقلا جراخ زكرمتملا نيعبسلا عردملا
 نم مغرلا ىلعو .قشمد ىلإ ًادئاع هتابابد داق كلذ نم ًالدبو .ليللا يف ىتح سكاعم
 نييليئارسإلا ذاقنإل» يكيرمأ ولكنأ دهج اهنأب ةيوجلا تابرضلا فصو قشمد ويدار نأ

 .رارضألا ءافخإ ناكمإلاب نكي مل هنإف «رامدلا نم

 نيزهاج ةنصحملا هعقاوم يف ًاتباث ةيروسلا تاوقلا نم ربكألا ءزجلا لظ كلذ عمو

 ٠٤٤ تبوص ثيح طسوألا عاطقلا يف ىرج دق زيكرتو دشح ربكأ ناكو .لاتقلل

 دعي يذلا .كرامجلا زكرم قيرطب فرعي ام ىلإ اهتاهوف ةيولأ ةثالثو ةيعفدم ةعطق

 تردص دقف .ةازغلا لبق نم لالتحالل ًاضرعت رثكألاو ةرطينقلا ىلإ روحم رصقأ

 لاق ذإ .هتريخذ ظفحو نصحتلا ىلإو .نمث يأب قيرطلا كلذ قالغإب شيجلل رماوأ

 ممألا لخدت انبلط دقف .نارينلا حتف اوبنجت» :ةداقلل ناكرألا ةئيه سيئر .ناديوس

 )£( .«ةظحل ةيأ يف باوج راظتناب نحنو .ةدحتملا

Lows,قيرط لالتحال ططخت ةيليئارسإلا تاوقلا نكت مل ةيروسلا تاعقوتلل  

 قحس ىلإ وعدت ةقرطملا ةطخ تناك ذإ .لقألا ىلع يلوألا موجهلا يف .كرامجلا

 - كلذب ودعلا مايق نابسحلا يف نكي مل ثيح ودعلل يمامألا طخلا تاعافدل عيرس

 ماحدزا نأ ديب .ليلجلا رحب بونج .ًابونجو (Kfar Szold) دلوش رافك برق ًالامش

 دق ءانيسو ةيبرغلا ةفضلا نم ًالامش ةمداقلا تاوقلل ةفيثكلا رورملا ةكرحب قيرطلا



 عاطقلا يف يليئارسإلا قرخلا ىرج .كلذ نم الدب .يبونجلا موجهلا ديكأتلاب رخأ

 نأ رازاعلإ عقوت (Jalabina) انيبلجو (Darbashiya) ةيشبردلا يتعلق نيب طسوألا

 نوكت قوس ذإ .هزاجنإ نود لوحي ًاعدار نوكي Lary لب .ًايومد يحاتتفالا موجهلا نوكي
 .ةيليئارسإلا تاوقلا دوعص ءانثأ .ةيروسلا نارينلل ًامامت ةفوشكم ىلوألا ةجوملا

 ناك كلذل - راهنلا حضو يف مدق 7٠٠٠١ اهرادحنا غلبي ةرعو ةيرخص ةقطنم

 لصت ىتح موجهلا عيرست نم دب ال ناكو .ًاليل يساسألا موجهلا نشي نأ ضورفملا

 نمو ضعبب اهضعب ةيروسلا تانيصحتلا عيمج طبرت يتلا تايرودلا قرط ىلإ تاوقلا

 ةكئاشلا كالسألاو ماغلألاب ةطاحم تناك ىتلا اهتاذ تانيصحتلا ىلع ءاليتسالا مث

 .ةيعفدملا ضبارمو حلسملا تنمسإلا نم تانيصحتب ةفوفحمو

 يهف .ةطخلا يه هذه تناك اذإ» :رازاعلإل لاق هتمهمب رلدنيم ماهارفأ ملعأ امدنع

 تابابدلا دعت يتلا- نماثلا عردملا هئاول يف ةدوجوملا نامريش تابابدف «ةيراحتنا ةطخ

 تناكو ءانيس يف ديدشلا لاتقلا نم ةكهنم تناك -ةهبجلا ىلع ةديحولا ةيليئارسإلا

 يف ةبهر اهرثكأو ةيروسلا تاعافدلا ىوقأ ميطحت مهيلإ بلطي نآلاو .ةقهرم اهمقاوط

 يف رلدنم ةيرس تكرحت نإ ام هنأ عقاولاو .زايتجالا ةليحتسم ضارأ ربع راهنلا حضو

 SLL اهترطمأ ىتح ةيعافدلا عقاوملا ىلإ قلستت تأدبو رهظلا لبق ١١.4٠ ةعاسلا

 . اهتيعفدم فئاذق نم لباوب اهضبارم يف ةقدنختملا ةيروسلا

 VTA ةبيتكلا يف ةبابد مقاط ءاضعأ دحأ (Ya'akov Horesh) شيروه فوكعاي لاق

 (تارزودلبلا) تافارجلا انتمدقت ذإ ءًادبأ .ةيادبلا يف نيفئاخ نكن مل» :نماثلا ءاوللا نم

 انيلع ءامسلا تحتفنا .كلذ دعب .نكلو .ماغلألا نم اهرهطتو كالسألا نم قيرطلا فظنت

Ligفصقلا انلصو ةأجفو .ءاوهلا يف تارزنجملا فاصنأ تراطو .تارزودلبلا ترم !!. 

 .ةيران تاقلط تعمس .اهعم قرتحأ ينأو ةلعتشم اهتيأرف ةبابدلا جرب ةحتف ىلإ تبهذ

 نأ نم ريخ ةصاصرب تومأ نأ تررقف bga ًءاطغ يكلساللاب بلطي Lari تعمسو

 نويليئارسإلا دونجلا ينطقتلا ..جربلا ةحتف نم يسفنب تيقلأف .رانلاب Lape تومأ

 .«قرتحأ تلز ام تنك ..ىرخأ ةبابد رهظ ىلع ينوعضوو
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 ةقرتحملا اهلكايه تحيزأو .روفلا ىلع ةينامث لصأ نم تافارج سمخ ترمد

 نامريش تابابد ةردقم تصلقت امك .مدقتت تلاز ام ىرخأ تابكرم لبق نم ًابناج

 ةيرق هاجتاب هطبب كرحتت تناكف :دح ىصقأ ىلإ ضرألا ةروعو ببسب ةروانملا ىلع

 نمب رئاسخلا تدادزا .ريبكلا «ةعلقلا» نصح ةفدهتسم (Siral-Dib) بيدلا ريس

 لتق امك .ًاماع YA رمعلا نم غلابلا (Arye Biro) وريب هييرأ ةبيتكلا دئاق مهيف

 - ةيندملا ةايحلا يف يعماجلا رضاحملا - يداكوم ليئافر رجيملا عالطتسالا طباض

 هقيرط ةمجاهملا تاوقلا نم ءزج لض .وريب هييرأ ناكم هذخأ نم قئاقد رشع دعب

 ةبيتكلل ةروعز يف رخآ لقعم ةهجاوم يف هسفن دجوف .جرحلا عضولا اذه ببسب
 ول اننأ دقتعأ» :ًالئاق دعب اميف رلدنيم دهشو .طايتحالا دونج نم ةيروسلا 4

 ىلع موجهلاب ًايلاجترا أرمأ ردصأف «ةكرعملا راسم انبلقل ةروعز لالتحا انعطتسا

 .دحاو ob ةعلقلاو ةروعز

 ةكبتشم نييليئارسإلاو نييروسلا تابابد تناك ذإ .ًابرطضمو ًاديدش لاتقلا ناك

 فيك رلدنيم ركذيو .ًأدج ةبيرق تافاسم ىلع نم رانلا قلطتو .قئاوعلا لوح لاتق يف
 تحت مهقحسب الإ مهبلغن ملو .انءامد اوقارأو ةعاربب نولتاقي اوناك نييروسلا نأ»

 .«رتم ٠٠٠ و١٠٠ نيب حوارتي Lam بيرق ىدم نم ةيعفدملا نم ةفيثكلا انتأطو

 ناك .اهفقوأف ةعلقلا لوخد تلواح نامريش ةبابد لوأل يروس اكوزاب قيرف ىدصت

 ركذتيو نيمجاهملا دصل عفدنا 7-04 تابابد عبس نم ذاقنإ لتر اكوزابلا قيرف ءارو
 فيك (Nataniel Horowitz) زتيووروه لایناتن نتباكلا (Mokady) يداكوم ليدب

 تاوقلا نأل ءارولا ىلإ عوجرلا عطتسن مل اننكلو .تويبلا نم ةفيثك نارين انل تدصت

 ناك الو «ماغلألاب هايناج عرز قيض رمم ىلع انك .مامألا ىلإ انعفدت تناك انفلخ

 يف بكرملا يلخادلا لاصتالا ماظن لطعتو- هسأر يف حرج نم يناعي زتيووروه

 بلط امك .ًامدق طغضت يك ةيقبتملا تابكرملا ىلإ هديب راشأ -هطئارخ فلتو هتذوخ

 .تارئاط دجوت ال هنإ ًالئاق هبلط رلدنم ضفر .ودعلا تابابدل ةيوج ةيرض هيجوت
 .مالسلا ىلع أرقاف .روفلا ىلع ناريطلا انمعدي مل اذإ .يديس» :هلوقب نتباكلا درف



 اتبطعأو AÉ تارئاطلا نم جوز ةأجف رهظ ..دقتعأ ام ىلع .ةيناث ينارت نلف

 نيعفادملا نم La يقب نم عجارتو .تابابدلا ةيقب تبحسناف 7-01 زارط نم نيتبابد
 .ديعس دمحم رجيملا مهدئاف لتقم دعب كلذك ةعلقلا نع

 ةعلق ىلإ ةفاضإلاب اتطقس دق ةعلقلاو ةروعز تناك ءاسم ةسداسلا ةعاسلا لولحب

 مامأ ًاحوتفم حبصأ ةرطينقلا ىلإ ًالوصو قرطلا رسيأ .«ثيف نيع» يه ةثلاث

 تارشع حرجو لتق ذإ .ًادج نمثلا ظهاب ناك مهراصتتنا نكلو نييليئارسإلا

 )0( .ةكرعملل نيتحلاص نيتبابد ىوس قبي ملو .ةيلصأ ةبابد YI رمدو .نييليئارسإلا

 يتعلق نع عافدلل تراد كراعم يف - طسوألا عاطقلا يف ables ةرزجم تلصح

 امك .ًاحيرج 57و ةيليئارسإلا ۱۸١ ةبيتكلا نم ًاليتق ؟١ تفَّلخ يتلا لاله لتو هرادرد

 «قرب» ةبيتك تفلك ثيح يلامشلا (Hammer) رمه روحم لوط ىلع راض لاتق بشن
(Barak)ينالوج ءاول نم  (Golani)ًاعقوم رشع ةثالث ريهطتب ةاشم  Laلت اهيف  

 لايمأ ةثالث دعب ىلع ةعقاولا سرف ةوذح لكش ىلع ةبيهملا ةعلقلا (Tel-Fakhr) رخف

 ًالمأ ةلوطم ةيوج تامجهل عقاوملا هذه عيمج تضرعت دقو .ةيروسلا يضارألا لخاد

 .رارفلاب اهتايماح ءارغإ وأ اهتاعافد فاعضإ يف

 دض دومصلا ىلع .ًاضيأ انه .لقاعملا ةردقم ريدقت نويليئارسإلا أطخأ نكلو

 ىرخأ ةرم نييليئارسإلا تضرع ةيحالم ءاطخأ نأ ىلإ ةفاضإ .لئاهلا فثكملا فصقلا

 فاصنأو عستلا ةبيتكلا تابابد نويروسلا داطصا دقف .ةرشابم ةيروسلا عفادملل

 نيفويور دجو .اهيف نم لتق وأ حرجو .ىرخألا ولت ةدحاولا ةرشع عستلا اهتارزنجم

 ةيعفدم عطقل ًاقدهتسم هسفن ؛تابابدلا هذه ىدحإ قئاس (Reuven Dangor) روغناد

 ترعش ىتح لتلا نم يبونجلا ءزجلا انزتجا نإ ام»:هب لح ام ًافصاو لاقو .ةفعاضم

 ةمدصلا نم تقفأ نأ دعبو .ناخدلاب قئاسلا ةروصقم تألتماف .ةبكرملا تجر ةمدصب
 تبرهف .جربلا باصأ .ًاريمدت رثكأو لوألا نم ىوقأ .رخآ ًافينع ًاراجفنا انيقلت .ًاريخأ

 ASE جربلا ناك .جربلا يف نوسلجي اوناك نيذلا مقاوطلا نع تثحبو ئراوطلا ةحتف نم
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 راشأ ذإ .ًاضيأ تمزه دق مهتفقوأ يتلا تاوقلا نأ ديب .نويليئارسإلا فقوأ

 تالاح ىلإو .ىضوفلاو فوخلا راشتنا ىلإ حوضوب يلخاد يروس يركسع ريرقت

 :شيجلا نم رارف

 .ودعلا نع م ۷٠١ دعب ىلع .يمامألا قدنخلا يف ةدوجوملا ةليصفلا تدعتسا»

 ىلإ ىسيع ليلج رفنلا يدنجلا ليصفلا دئاق لسرأ .ديدش فصق تحت .ةكرعملل

 PPN EPA REEN ME E مدحت مل نسيه نل و vata aie OR داك

 .ةيرسلا دئاق ءافتخاب دافأ يذلا يزانركودمح راجف رفنلا يدنجلا ةبحصب رخآ

 نم راثلا ميهاربإ فسوي دمحم دعاسملا قلطأ م١٠٠1 دعب ىلع ودعلا حبصأ امدنعو

 مدقت .ةرمزلا دئاق عم لتق مث .ىلوألا ةبابدلا رَّمَدو شنإ١١رايع عردلل داضم عفدم

 عردلل داضملا يناثلا عفدملا نع لوؤسملا ربرب رونأ لوألا دعاسملا 128 .يداعملا لترلا

 جح رفنلا يدنجلا ذخأف ..هدجي ملف ليصفلا دئاق هنع ثحب .شنإ ٠١ رايع نم

 .رقهقتلا ىلع لترلا ربجأو نيتبابد ًارمدم هدحو هقلطأو عفدملا (Hajj al-Din) نيدلا

 Lale ةدايقلا رقم ةطاحإ ليصفلا دئاق لواح امدنعو .قئاقد دعب لتق هنكلو

 .«دحأ هبجي مل .ًايكلس ال تامولعملاب

 (Klein) نيلك (ىسوم) يشوم .ةيليئارسإلا ةبيتكلا دئاق رمأ ءانثألا هذه يفو

 نم اولجرتي نأ ةايحلا ديف ىلع نيقبتملا نيرشعلاو ةسمخلا هلاجر قيرطلا ىلع وهو

 JI يبونجلاو يلامشلا نيحانجلا نامجاهت نيتعومجم ىلإ اومسقنيو مهتابكرم

 نم جودزم فصو .قدانخو تانيصحتب ةفاثكب أطاحم يبونجلا قيرطلا ناك .رخف
 ةاشم ٠۸۷ ةبيتكلا نم ةيرس تانيصحتلا هذه فلخ نمكت تناكو .ةكئاشلا كالسألا

 عردلل ةداضملا عفادملا نم ةناسرت اهيدلو ليلخ ميهاربإ دمحأ نتباكلا ةدايقب

 ناك» :ًالئاق ليلخلا دمحأ ركذتيو .مم AY رايع نم تانواهلاو .ةليقثلا تاشاشرلاو

 يف ةرشابم (نييليئارسإلا) مهعضو دقل .ًانيصحت انعقاوم رثكأ نم عقوملا كلذ
 .«(يمرلا تحت) انتزهجأ دماعت ةرعش



 يف ةريخذلا لت يف بشن يذلا لاتقلاب عقوملا كلذ يف بشن يذلا لاتقلا ركذي

 دم .نايحألا بلغأ يف رخآل صخش نمو .بثك نع ناقيرفلا كبتشا ذإ .سدقلا

 ىلع مهماسجأ تانيصحتلا هذه طيحم ىلإ اولصو نيذلا لئاوألا نويليئارسإلا

 وحن اوعفدنا كانه نمو .ةرمزلا ءاضعأ ةيقب مهقوف ربعي ىتح كئاشلا طيرشلا

 .ةيروسلا قدانخلا

 هلاجر رخف لتل يلامشلا حانجلا دئاق (Diko Takum) موقاط وكيد نتباكلا رمأ

 نأ ع الكاف: :ككامكلا ag SN Sg SSN لضم se sty it آلا

 ثنانتفيللا هبئان ربخأ قئاقد دعبو «ةدكؤملا ةلتاقلا GLOW ىدم نمض مهرصحن

 تاباصإ مهب تعقوأ دقل !لخادلا يف اوراص دق دوهيلا» نأ قالح متاح (لوأ مزالملا)

 تاميلعت ردصأ .باوج يأ هيقلت مدع ىدل .هنكلو .تازيزعت موقاط بلط .«ةريبك

 ال دحأ مكنم كرحتي ال «ةياهن ال ام ىلإ دومصلاو عقاوملا عيمج يف كسمتلاب هدونجل

 .«انه تومن وأ انه دمصنس .نومدقتي (نييليئارسإلا) مهوعدت

 تاساب نب ومولش .ينالوج ءاول يف دنجملا دهشيو .مهموجه نويليئارسإلا نش

(Shlomo Ben Basat)راسيلا ىلإ تضكر» :يلاتلا وحنلا ىلع ةعقاولا كلت ًافصاو  

 ىتح تانيصحتلا رهطن .قدانخلا نيب انضكر (Kalman) ناملاك طباض فص عم

 تنأ ينرظتناو Gi لخدأس .ناملاك يل لاق .قيدانصو شارف هيف ًافيوجت ةأجف انيأر

 يدنج اهقلطأ ران نم ةيلص هتباصأ ىتح فيوجتلا كلذ لخد نإ ام نكلو .جراخلا يف

 جرخ مث .أتيم طقس مث - ًارثعتم جورخلاب GUIS حجن .لخادلا يف ناك حيرج يروس

 امو كانه فقو .هتايح ىلع يقبأ نأ يلإ لسوتي روفلا ىلع عرشو ينآرف .يروسلا

 .«همدل تمقتناف .ناملاك اهب لتق يتلا هتيقدنب نم دعاصتي ناخدلا لاز

 .يلامشلا حانجلا اومجاه نيذلا نم رشع ةثالثلا نييليئارسإلا نم ةرشع بيصأ

 ىلع يبونجلا حانجلا اومجاه نمم huis رشع ينثالا نم طقف دحاو يقب نيح يف

 تضكر :ًاركذتم لوقي (Yitzhak Hamawi) يومح قاحستي فيرعلا وه .ةايحلا ديق
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 تناك اذإ ام ةفرعم عطتسن مل .ةذوخ انمامأ ترهظ امدنع قدانخلا نيب نيلك ىسومو

 ghas .هتيوه ديدحت عطتسن مل :انمامأ فقي ًايدنج انيأر ةأجفو .ال مأ انذوخ نم

 .رسلا ةملك ةبيتكلا دئاق هيف

Uyيلاوح انضكرو قدنخلا جراخ انزفق .هأطخأ هنكلو هيلع رانلا قلطأ .بجي مل  

 يذلا يروسلا يدنجلا دي ىلع ًاليتق ههجو ىلع ىسوم طقس مث .راتمأ ةسمخ

 زفق ىتح يروسلا يدنجلا .اندونج نم يكلساللا لماع رظتنا .ليلق لبق هأطخأ

 .«ًاليتق هادرأو هيلع رانلا قلطأف ةيناث

 لتقو .«ظفاح ىسيع يلع» مساب ةيروسلا تالجسلا يف فرعي نيلك لتف يذلا نإ

 يقب .رخف لت يف هيف دمص قدنخ رخآ دئاق ىسوم ليمج دعاسملا ةرشابم هدعب

 امدنع ءالؤه عجارتو .ناميلس ىفطصم ةدايقب طقف dic نيعفادملا نم ةينامث

 ملستسا .ظوحلم ريغ يفلخ رمم قيرط نع ينالوج ءاول نم ةفاشك ةزرفم تقرتخا

 رسخ .كلذك .نيرفن نييدنجو يلع دمحأ يناث مزالملا وه دحاو يروس طباض

 نم لتقو .ًاحيرج 47و ًاليتق 7١ تاعاس عبس ماد يذلا لاتقلا اذه يف نويليئارسإلا

 .نوعبس رسأو 17 نييروسلا

 تطقسو .ينالوج ءاول نم 0١ ةبيتكلا ديب تايزيزعلا لت طقس امك رخف لت طقس

 اهفادهأ مظعم تققح دق ةيليئارسإلا تاوقلا نأ نم مغرلا ىلعو .ًاضيأ ةيشبردلا

 ةينامث نم رثكأ ةيروسلا يضارألا يف لغوتت مل اهنإف ءاهجمانربل ةقباس تناكو

 طاقن سمخو .ةعلقلاو اروعز نيب لايمأ ةسمخ هضرع رسج سأر ميقأ .لايمأ

 ةطخل ايندلا فادهألا يه هذه تناك .ةيروسلا ةهبجلا ىلع ةحلسم ةبقارمو شيتفت

 لثمت دقف .كلذ نم رثكأ ىلإ تحمط ةماعلا ناكرألا ةئيهو رازاعلإ نأ ديب (ةقرطملا)

 بسح .كلذ زاجنإ قرغتسيو .نالوجلا لماك لالتحاو (ةشامكلا ةيلمع) يف مهحومط

 (1) .لقألا ىلع لاتقلا نم نيموي .نيبار تاريدقت



 برحلا نم مايأ ةتس 0۲۰

 .ريبك دح ىلإ ةميلس .رمدملا لوألا طخلا فلخ ةعقاولا ةيروسلا تاعافدلا تلظ

 قيرطو قيفاوتلا نيب هلمكأب يبونجلا عاطقلاو لامشلا يف ساينابو نومرح لبج يقبو

 كلت علطم يف مهل دقع عامتجا يف .نويروسلا ةداقلا ررف .نييروسلا يديأب كرامجلا

 تانطوتسملا فصقب رارمتسالاو .نكمي ام عرسأب عقاوملا كلت اوززعي نأ .ةليللا

 هاجتاب تمدقت يتلا ةللؤملا رشع ةعباسلا ةبيتكلا تيعدتسا راصتخابو .ةيليئارسإلا

 ثيدح يفو .قشمد نع عفادت يك دوعتل ضاير لارنجلا بلط ىلع ءانب ندرألا لامش

 ينويهصلا ىلايربمالا ناودعلا دض ةكرعملا ةعباتم ىلع دسألا مسقأ يموق يعاذإ

 ميطحت وه ودعلا فده نإ» :هسفن ثيدحلا يف لاقو :اهفيلاكت نع رظنلا ضغب

 دض ةكرعملا يف يلوطيلا هفقوم نع عجارتلاو رقهقتلا ىلع هرابجإو .بعشلا تايونعم

 امع اولئسو .ةيجراخلا ةرازو ىلإ برعلا ءارفسلا يعدتسا .«ةيبرعلا ةمألا ءادعأ

 .رصم ىلإ ةصاخ ةدشانم تهجوو .ًايركسع ايروس ةدعاسم مهتاموكح عيطتست

 (Y) .ةدهاعم بجومب ايروس ةفيلح

 (ةراتسلا ءاعد)

 نوع ىلإ ةجاحب مهسفنأ مه اوناك لب .ةدعاسم ةيأ ميدقت نويرصملا عطتسي مل

 طقف اهمامتها بصناو .لامشلا يف ةكرعملا تاروطت ًابيرقت رصم تلهاجت .يروف

 مدع ةجيتن لهاجتلا اذه ناك ءاوس .رصمل ةيضاقلا ةيليئارسإلا ةيرضلاو ءانيس ىلع

 عوقولا نع ماجحالا ىلإ ةجاحلا وأ برحلا نم ىلوألا لحارملا يف رصمل ةيروس ةدجن
 .تيمملا ةيبرعلا - ةيبرعلا تاسايسلا خف يف

 نم عساتلا موي رهظ لولحب ءانيس ةريزج هبش لالتحا اومتأ دق نويليئارسإلا ناك

 سيوسلا نم ًابونج هجتم امهدحأ- يفوي ةقرف نم نالتر ىقتلا ذإ .(ناريزح) وينوي
 (Ras al-Sudr)„ ردسلا سار يف اوطبه نيذلا نييلظملا عم -التم نم ًابرغ رخآلاو

 .ءانيس لامش يف امأ .مهيديأب اهلمكأب سيوسلا جيلخل ةيفرشلا ةفضلا تحبصأف
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 ةوق ذاختا عم ةريبكلا ةّرملا ةريحب ىطاوش ىلإ عباسلا عردملا نينوغ ءاول لصو دقف

 ىلعو ةرطنقلا تزواجت نأ دعب نادرفو ةيليعامسإلا لباقم Ledge (Granit) تينارغ

 -ىرخأ ةبابد نيسمخ اهيف نييرصملا ةراسخو- ةرثعبم تاشوانم رارمتسا نم مغرلا

 اولشف نييليئارسإلا نكلو .ةانقلا دسل أنفس نويرصملا قرغأ .فقوت دق لاتقلا دعي

 ةقثلاب طرفملا مهساسحإ ببسب امإ سيوسلا ةانقل ةيلامشلا ةياهنلا لالتحا يف

 حيلستلا ةداعإل يسيئرلا ذفنملا وه داؤف روب حبصأف .كاهنإلا ببسب وأ .سفنلاب

 .رصمل مخضلا يتايفوسلا

 ,ةرهاقلا برق ًاثيدح تلزنأ دق ةيتايفوسلا ةحلسألا نم ىلوألا تاعفدلا تناك

 اذه ىتح عطتسي مل .كلذ عمو .رهشلا ةياهن لولحب نط ٠٠٠٠٠ يلاوح اهنزو غلبو

 ىلإ نيدئاعلا نيكهنملا نييرصملا دونجلا نم YY دهاشم ءافخإ رثؤملا دهجلا

 راعب اومصوي اليك ةيركسعلا مهءايزأ مهنم نوريثكلا عزن .راعلاب ًاساسحإو .ةمصاعلا
 كانه ناك» :بوجحم دمحم ينادوسلا ميعزلل دعب اميف رصانلا دبع لاق .ةميزهلا

 لوخد نييليئارسإلا ناكمإب ناكو .ينيبو ةيليعامسإلا نيب يدنج ةثم عبرأ طقف

 ىلع ةرهاظلا تاعافدلا نإ» :ةيناطيرب ةيرابختسا رداصم تلاقو .«اوؤاش ول ةرهاقلا

 ai لكشت ال قدانخو ةديدع ةيلمر زجاوح نم ةفلؤم ةرهاقلا ىلإ ةيدؤملا قرطلا لوط

 ترشتناو a laiia أيرصم أشيج ناك اذإ الإ مدقتم شيج plal ةريطخ ةلكشم

 تايفوسلل نوديؤم ءالمع وأ نوطخاس طابض اهب موقيس ةكيشو ةروث نأب تاعئاش

 يرس ءاقلب ةقزاجملا دح ىلإ رصن حالص تارباخملا سيئر بهذو .يربص يلع ةدايقب

 ةدحتملا تايالولا ىنبتت مل ام يعويش بالقنا نم هايإ ًارذحم (Nolte) يتلون عم

 .«برعلل ةديؤم» تاسايس

 ةيبرعلا تاراصتنالا ديجمتل تجرخ يتلا ةيريهامجلا تارهاظملا تفتخا

 ةيروهمجلا زجع غلب ذإ .يرصملا داصتقالا روهدت امك .ليئارسإ لاوزب لافتحالاو

 ًايونس نويلم ٤۸.٥ ذيفنتلا عضوم لاتقلا فقو تابيترت عضو ىدل ةدحتملا ةيبرعلا

 يناطيرب يسامولبد اهارجأ ةيئاصحإ بجومي كلذو» .برحلا ليق هيلع ناك امع



oryةتس  phiبرحلا نم  

 رونأ امأ .سيوسلا تادئاعو .ءانيس طفنو .ةحايسلا لاجم يف رئاسخلاب قلعتت

 جورخلا ضقرو مارهألا برق athe يف عبق قيمع بائتكاب بيصأ يذلا تاداسلا

 ليل ينتشياعف .يريمض ميمص تللخت دقل LS انتميزه ينترمغ دقل» :لاق .اهنم

 قيدصلا اهنش يتلا ةفينعلا ةلمحلا فيطلت دّلج نم تيتوأ ام JS لواحأ ...راهن

 Eric 1010-)ويلور كيرإ ركذ .«ةحلسملا انتاوق ةعمس هيوشتل .ءاوس دح ىلع .ودعلاو

(leauدنومال ةفيحص نم  (Lemond)ةرهاقلا تحاتجا نزحلا نم ةجوم نأ» فيك » 

 رصحني ملو «شحو» بقل رصانلا دبع ىلع ًارس نوقلطي اوناك اهينطاوم نأ فيكو

 نوبغاشملا ناك ذإ .ةيبرعلا دالبلا ىلإ اهزواجت لب .ةرهاقلا يف رحسلا نم ررحتلا

 يفو :ةيرصملا ةرافسلا اومجاهو «!نئاخ رصان» نودشني رئازجلا يف نورهاظتملاو
 .ًابضغ طاتشاو لجخلاب يبرعلا ملاعلا بيصأ .يرصملا يفاقثلا زكرملا اوقرحأ سنوت

 (A) .ءادف شبك ىلإ ةسام ةجاحب ناكو

 ال يذلا ميعزلا ناك .ءادفلا شبك رود بعل يف LAL ناك رصانلا دبع نأ ودبي

 ةيقدنب ًاعضاو مانيو .هيقاس يف ملأ نم وكشيو .داح باثتكا نم يناعي .مزهي الو نيلي

 لاق .هتاوق ةلاح نع هلأسي يزوف لارنجلا ىلإ رارمتساب فتهي ناكو .هتداسو تحت

 .وجلا حالس ءانب ةداعإب هفلكيس رصان ناك يذلا .ناوسأ ظفاحم .زعلا وبأ روكدمل

 ناك ذإ- مالظلا يف سلجي سيئرلا ناك .«ينذخأيل شيجلا راظتناب انه سلجأ يننإ»

 يصخشلا يسراح .«طقف ةدحاو ةعمش ههجو ءيضت -لوعفملا يراس لاز ام ميتعتلا

 .يبيج يف انه وهو .سدسم ىوس ديرأ ال ينكلو .ةانقلا ىلع ةهبجلا يف دوجوم

 ةيحض عوقولا ىلع راحتنالا لضفي ناك رصان نأ ىلإ ريشي همالك نومضمو .«زهاج

 نع ريراقت .ليلقب ليللا فصتنم دعب هتلصو امدنع .كلذ عمو .يركسع بالقنا

 .ايلعلا ةدايقلا رقم ىلإ عره .راحتنالا رماع ةلواحم

 نم ةريبك تاعرج بلطيو .تارماؤملا نم وكشي .ًادج ًارومخم ريشملا كانه دجو
 .وه هريكفت ىلإ حوضولا ضعب ةداعتسا يف مث نمو .هتثدهتب رصان حلفأ .مونملا بوبح

 عيطتسي ال ًاماظن op :ًايسايس هيشقانم فنعأو هئاقدصأ لضفأل سيئرلا لاقف
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 نأ انيلعف .نآلا نيينيزح انك امهمو .هتيعرش دقفي نأو دب ال هنطو دودح نع عافدلا

 ديلاقم ميلست ضرع لب .رماع شقاني مل .«ةيواسأم ةياهن ىهتنا دق انمكح نأ كردن

 رصانلا دبع امأ .هسفنب وه هاقتنا يذلا عافدلا ريزو .ناردب سمش ىلإ ةموكحلا

 .نيدلا ييحم ايركز لضفف

 نينسح دمحم هليمع رصان لبقتسا مويلا كلذ ةحيبص ةعباسلا ةعاسلا يف

 لاق .مايأ ةعضب يف نينس رشع ربك دقو سيئرلا ىأر ذإ مارهألا ررحم مدص .لكيه

 ًايمر مادعإ ةقرف هجاويس هنأو .ةميزهلا نع ةلماك ةيلوؤسملا لبقتي هنأب رصان
 يف رارمتسالا - لاح ةيأ ىلع - عيطتسي ال .كلذ بعشلا ررق ام اذإ صاصرلاب

 عم لمعلل رطضيس نآلا رصم ميعز نأ وهو .هريغل نكي مل نإ .دحاو ببسل .ةطلسلا

 نالعإ لضفي وهف كلذل :ههاجت ةملؤم ةرارحب رعشي رمأ وهو .ةدحتملا تايالولا

 دبع لاق .كلذك مهبصانم نع نويركسعلا ةداقلا ىلختي فوسو :ءاسملا كلذ هتلاقتسا

 يف رماع ناك .فتاهلا سرج نر .رداغي نأ لبق نكلو .فرصنيل ضهنو كلذ رصانلا

 اوربع دق نييليئارسإلا نإ :لوقيو ةيريتسيه ةروصب خرصي طخلا نم رخآلا فرطلا
 فتاهلا ةعامس ًاديعم .رصان دهنتف .ةرهاقلا وحن ىطخلا نوعراسي نآلا مهو ةانقلا

 (A) .«هشيج عاضأ اذكهو LLS هباصعأ دقف دقل» :لاقو .اهناكم ىلإ

 نم ريصق تقو دعب ءاسملا كلذ VT dell .رشابم ثب يف .رصان نايب عيذأ

 دق تايلمعلا عيمج نأو .ةهبجلا دوسي نآلا ءودهلا» نأ هيعمتسمل ةرهاقلا ويدار نالعإ

 .«رانلا قالطإ فقو رارقل Liang تفقوت

 ليئارسإ نأ ركذ .هتداع ريغ ىلع ًافيعض هتوص .ةضيفخ سيئرلا ةمغن تناك

 ئراوطلا تاوق درطو .ءانيس ةركسع ةداعإب هتارارق نع عفادو .ايروس وزغ يونت

 ةدحتملا تايالولا هتسرام يذلا طغضلا ىلع دكأو .ناريت قئاضم قالغإو .ةيلودلا

 نأ ليئارسإل حاتأ يذلا رمألا .ًالوأ رانلا قلطت اليك رصم ىلع يتايفوسلا داحتالاو



 0۲0 وينوي A :سماخلا مويلا

 تارئاط اهتمدق يتلا ةحوتفملا ةدعاسملا ىلإ ودعلا حاجن ازع هنكلو - «برغلا

 نأ برعلا ىلع .رصان اهامس امك .ةبكنلا سكعن يكلو . ايناطيربو ةدحتملا تايالولا

 .ًاعقوتم ناك امك .رصان نلعأ مث .ةياهنلا يف رصنلاب اونمؤيو ليئارسإ دض اودحتي
 نأ ودبيو .هل ةفيلخ نيدلا ييحم نلعأو هتلاقتسا مدق مت :هلامعأ نع هتيلوؤسم لماك

 :«ةروثلا ةفسلف» فلؤم .لوألا رصان ترضحتسا دق ةيماتخلا هتاملك

 ًاحضاو رمألا نوكي نأ ديرأ .مهل ودع رصانلا دبع نأ ةيلايربمالا ىوقلا روصتت»

 لمأ نأل ...هدحو رصانلا دبع لامج سيلو اهرسأب ةيبرعلا ةمألا وه مهودع نأب مهل

 يه ةمألا .رصانلا دبع لامج دعب لظيسو رصانلا دبع لامج لبق أشن دق ةدحولا
 ىوس تسيل يهف .هنطو اياضقل رصان اهب ماق يتلا تاماهسإلا تناك امهمو .ةيقابلا

 .«ةدارإلا هذه دجوأ يذلا وه سيلو .بعشلا ةدارإ نع ريبعت

 ءامس يف تارئاط ريده عمس ىتح تاملكلا هذه قطني نأ رصانلا ديع دكي مل

 .سانلاب ةرهاقلا عراوش تصغ ةأجفو . اهنارين قلطت ةداضملا ةيعفدملا تأدبو .ةرهاقلا

 -تاعماج بالطو ءاسنو ًالافطأ- سانلا فالآ تائم .دحأ نم ةراشإب اوقلطنا مهنأكو

 مهبايث نوقزميو مهرعش نوطعمي نورهاظتملا ناكو .يركبلا ةيشنم عراش ترمغ

 ريدهك» هعمس ام ويلور كيرإ فصو .«رصان اي انكرتت ال» :نوحيصيو مهرودص نوبرضيو

 :ضاير دومحم لاقو ؛ةنيدملا زكرم وحن فحزت «ةميظع ءادوس ةلتكك» هآر امو «رحبلا

 ًادج ةطخاسلا .ةبضاغفلاو .ةمظاعتملا سانلا دوشح نيب ضوخأ ةأجف يسفن تدجو»

 .«اهتماركو ةمألا فرشل ماقتنالا نم دب الو ...رصان ىقبي نأ بجي ةلئاق خرصت

 يفو ةيردنكسإلا عراوش ىلإ رصانل ءايفوألا سانلا نم Ales دوشح تقفدتو

 ىلإ ةلاسر نيسح كلملا بتكو . دادغب ىتح طايرلا نم ًاءدب .طسوألا قرشلا ندم

 يف ىقبتو ةمألا تابغرل بيجتست نأ كثحأ» :اهيف لاق نامع ويدار يف تيعذأ رصان

 نولثممو .نوزراب نويرصم نوركفم عقدناو .ةيادب الإ ةكرعملا هذه امو .كبصنم

 نع نالعإلل ةيبعشلا تاداحتالاو لامعلا تاباقن يف نولوؤسمو .ينطولا سلجملل

 .رصان فلخي نأ Dle نيدلا ييحم ضفرو .سيئرلل مهثالو



 عقتل» :ًالئاق بحتناو ءاكبلاب باطخلا يطعي يذلا ينويزفلتلا عيذملا رجفنا

 «!!ىقبت نأ كديرن اننكلو انتطاوش ىلإ سداسلا لوطسألا تأيلو انيلع لبانقلا

 .روفلا ىلع زافلتلا ةشاش رصانلا دبع ةروص تطغو

 رصان اهبعل ةبعل» اهايإ نيربتعم ةيوفعلا ثادحألا هذه رثك نويبرغ قدصي مل

 شيت ممر فصو .«ًاددجم يبعش ضيوفتب يواهتملا نهاولا هعقوم زيزعت ًادصاق

(Tesh. M.R)ةعراب ةبرض» هنأب باطخلا يدنكلا ريفسلا  JSرحس نم اهيف ام  

 ىلإ ةنيهملا ةميزهلا تالواط ةعرسب تبلق ...رصانلا دبع اهنقتي ةبيجع صئاصخو

 (Thomas Thompson) نوسيموت ساموت (Life) فيال ةلجم لسارم حرطو .«رصن

 رمألا ودبي امبر» :هسفنب هلاؤس ىلع بيجي مث «5لثمي رصان له» :ًايراكنتسا ًالاؤس

 ريهامجلاو .ئجافملا علهلاو .ميمعتلاو .ناريطلل ةداضملا نارينلاو .ةلاقتسالاف .كلذك

 يذلا وه هدحو رصان نأ يهو اهنم رفم ال ةدحاو ةجيتن ىلإ تدأ اهلك .ةيريتسهلا

 نوك نأشب كوكشلا هذه لثم ضفري ملو «. دالبلا ةدحو ىلع ظافحلا عيطتسي

 نكمي ال» :هلوقب رمألا ًاحضوم لاق ذإ .طقف ويلور ىوس ليثمت درجم ثادحألا

 .ةثراك ىلإ مهداق GY ًارصان سانلا رقتحي .تاعاس عضب يف سانلا نييالم ميظنت

 نوقثي نم هاوس مهيدل سيلو .مهرجهي نأ هنوديري ال مهف بأك ًاضيأ هنوبحي مهنكلو

 .«ةرصانلا دبع فلخيل اذه نيدلا ييحم وه نم .هلك كلذ قوفو .هب

 ال هنأ تبثأ قفدتملا معدلا نإف .نكت مل مأ ةلجترم ةيوفع ثادحألا تناك ءاوس

 ةدايق ميلستو- ةماعلا ناكرألا ةئيه عيمجو ناردبو pale ةلاقتسا رصان لبق .مواقي

 ثحبيس هنأ ىوعدب وه هتلاقتسا ىفلأ ام ناعرس نكلو -يزوف دمحم ىلإ شيجلا

 ةسلج ىلإ هقيرط يف وهو .طيحأ دق هبكوم نكلو .ةينطولا ةيعمجلا عم هبصنم

 نيبيل يلاتلا نايبلا ءاجو .هتلاقتسا نع هتدوعب نيلفتحملا نينطاوملاب .ةينطولا ةيعمجلا

 ةلازإ» ىتح هبصنم يف ىقبيس هنأو «بعشلا توص Jalad عيطتسي Y ًارصان نأ
 (١٠).«يليئارسإلا ناودعلا راثآ



 oY وينوي 5 :سماخلا مويلا

 (ةيلايربمإ طوغض)

 ىدم ناك .ةلتحملا ةيبرعلا يضارألا ةداعتساب رصانلا دبع دعو امدنع ىتح

 يبرعلا نوعلا دشح يف نييروسلا لشف ىدلو .ًاعاستا دادزي ةيليئارسإلا تالالتحالا

 ةدشانم ىوس رايخ مهمامأ نكي مل .قشمد ىلإ ليئارسإ عافدنا نم مهتيشخلو .مهل

 .ةدحتملا ممألا

 نمألا سلجم سيئرب ةمعط جروج لصتا .كرويوين يف .ًاحابص 0.7١ ةعاسلا يف

 OLS نيح يف .ةئراط ةسلج دقع هيلإ بلطو (Hans T abor) روباط سناه

 جاجتحالا يف ءاجو .نالوجلا تاعفترم ءارو اميف مهموجه نوددشي نويليئارسإلا

 OV ضرعتتن اننإف .رانلا قالطإ فقول انتاعارم نم مغرلا ىلع» :يلي ام يروسلا

 يف ةمعط بهذو .«انارقو انندم دضو ةندهلا طخ لوط ىلع يليئارسإ موجهل

 فصقت اهنأب ةيليئارسإلا تارئاطلا مهتا ذإ - كلذ نم دعبأ ىلإ يهفش جاجتحا

 .ةرطينقلا يف نوطبهي نييليئارسإلا نييلظملا نأو .قشمد

 نع نلعت مل ةيمسرلا رداصملا تلاز امف .ًاغوارمو ًاظفحتم يليئارسإلا درلا ناك

 وه هركذي ناك ام لك لب .ًادبأ كلذ ركذ ىلع تأي مل ليئارسإ ويدارو - موجه يأ
 يف (Wally Barbour) ريراب يلاو دكأ .ليلجلا لامشل يروسلا فصقلا رارمتسا

 فقو رارق نأو .روفلا ىلع يهتنتس ةيلمعلا نأ ةيجراخلا ةرازول .نابيإ عم هل ثيدح

JaNةروصب لب .بسحف ةيعرش ةروصب سيل نييروسلا عم لوعفملا يراس حبصيس  

 ضرعتت ةنطوتسم ١١ نأ ةدحتملا ممألا يف ليئافر نوعدج ىعدا .«ًأضيأ ةيعقاو

 موجه نشل هيومت درجم الإ كلذ ام» :ًالئاق لاتقلا فقول ايروس لوبق ىفنو .فصقلل

 .«ليئارسإ ىلع تُيبم

 ذإ «هل ليثم ال داح لادجب» دعب اميف يليئارسإلا ريفسلا هفصو ام ادب اذكهو

 نأ اهيف ىعدا ةلئامم ةمهتب ليئارسإل ايروس ةمهت ىلإ ينوقلا دمحم فاضأ

 اذه لثمب ريثأ يذلا ليئافر امأ .كلذك .ةرهاقلا فصقت ةيليئارسإلا تارئاطلا



 هذه لثم رشن نأ ىلإ ًافيضم «دقاح قالتخا» هنأب هفصوو هافن دقف ماهتالا

 ًارتوت الإ طسوألا قرشلا يف عضولا ديزي نل ةلوؤسملا ريغو ةفئازلا تاماهتالا

 امل«ةيساق ةبقاعم ليئارسإ ةبقاعمب وكنيريديف يسورلا ريفسلا بلاطو» .ًامقافتو

 جئاتن نع رفسيس رانلا قالطإ فقوب مازتلالا مدع نأ ًارذحم .لامعأ نم هبكترت

 .ةيليئارسإلا ةلودلل ةميخو

 رارق ىلإ لصوتلا يف نيبغار نويروسلا ناك .نولداجي تايفوسلا ناك نيح يف

 توصي نأ لبقو .ةأجفو .يليئارسإلا مدقتلا فقوي رارق يأ -طيسب ران قالطإ فقو
 اهرمأتو ليئارسإ نيدت رارقلاب داوم قاحلإ ىلع وكينريديف رصأ .رارقلا عورشم ىلع

 يسايسلا بعللاب سورلا ًامهتم غريب دلوغ هيلع درف .ةندهلا طوطخ ىلإ باحسنالاب

 مل نذإ Wally :غريب دلوغ ىلع هدر يف وكنيريديف لءاستو .رشبلا حاورأ باسح ىلع

 كلمت اهنأ نيح يف .ةيدتعملا ةيليئارسإلا تاوقلا فقول ًادحاو ًاعبصإ نطنشاو عفرت

 .«!؟اهفاقيإل ةيفاكلا ةليسولا

 ٠١١۳١ ةعاسلا يفف . ًايلاغ نييروسلا فلك اذه ددشتملا وكنيريديف فقوم نإ

 مامتها دكؤي» كرتشم مساق ىندأ دعي ًانايب أرقو لدجلا ءاهنإ ىلإ روباط ىعد

 دعبو ةبراحتملا فارطألاب عامتجالل ماعلا نيمألا هجويو .لاتقلا فقوب نمألا سلجم
 (Aleksi Nesterenko) وكنيريتسين يسكيلأ لارنجلا ماعلا نيمألا بئان اعد كلذ

 ةيواز يف امهنم لك .هبتكم ىلإ -امهبحس لب- ليئافرو همعط .نيدب يسور وهو

 يسكيلإ فقو دقو» .دعب اميف يليئارسإلا بودنملا بتك امك «ةزئاج ىلع نيزرابتمك
 ىعدا .ةدحاو ةوطخ مدقتي نأ نود «مدقلا ةرك ةبعل يف مكحك ةبلحلا طسو يف

 هنأ وكنيريتسين يسكيلإ ًاركذم .سدقلا نم تاميلعت رظتني لاز ام هنأب ليئافر
 ممآلل ةعاعلا SLAY تيلو Lael pies تاموكحلا ةخوت نأ ةداغلا ترج اكاط»

 هريظن ىلإ (ًاعيدوت) هسأرب أموأ مث «أدبملا اذهب مزتلن نأ لضفألا نمف .ةدحتلملا

 )١١( .فرصناو يروسلا



ora وينوي A سماخلا: a gull 

 بستكا نمألا سلجم ىف رارق ذاختا ةقاعإ مهتالواحمو تايفوسلا دانع لضفبو

 ىتح دقعني نأ سلجملل ناك امو .مهموجه يف رارمتسالل Lind أتقو نويليئارسإلا

 ىف لاتقلا ءاهنإب بلاطملا لؤاضت ىدلو .ءانثألا هذه ىفو .ةليللا كلت 5.5١ ةعاسلا

 .ةدحب نطنشاو يف رومألا تدعاصت .يلودلا ربنملا

 يف يرهوجلا ضقانتلا ًامامت فشك نييليئارسإلاو برعلا نيب ةثلاث ةهبج حتف نإ

 اهتققح ىتلا بساكملاب بحرت اهنأ نيح ىفق .برحلا هاجت ةيكيرمألا ةسايسلا

 ةيؤرل ةقثاو اهنأو .لبقتسملا يف ةيملس ةيوست يف اهب ةضياقملا نكمي يتلاو ليئارسإ

 فاقيإل كلذك ةقاوت ةيكيرمألا ةرادإلا تناك .اهءازج لانت ةيروسلا تازازفتسالا

 يتايفوسلا داحتالا عم ةهجاوملا تدب ذإ .تايفوسلا عم مادصلا بنجتو لاتقلا

 نم امهنيكمتل ايروسو رصمل ةدعاسم» ميدقتب نيلمركلا دعو امدنع .نايعلل ةحضاو

 .يليئارسإلا موجهلا

 اوناك نيذلا ةيجراخلا ةرازو يلوؤسمو .كسار ةميزع نم يتايفوسلا نايبلا ىوق

 .يدنبو .وتسور تلوو ةضبق فعضأو .حّلسملا يليئارسإلا لمعلا نوضراعي ًامئاد

 رثكأ نيزاوملا تبلقنا .ةلمتحم عفانم يليئارسإلا موجهلا يف نوري اوناك نيذلا زردنسو

 ىفف .«ةيليئارسإلا ءايربكلا ىمانت» ضيبألا تيبلا ىف نوريثكلا هامسأ ام بيسب

 لاق .مويلا كلذ يف لوكشإ عم ءابنألل ةيملاعلا سيربديتانوي ةلاكو اهترجأ ةلباقم

 رطضا يذلا رمألا .برحلا لبق اهتامزتلاب مقت مل ةدحتملا تايالولا نإ» لوكشإ

 نمألا سلجمل جاجتحا ءانثأ يف هتركذم ىلع بتكف .هءايربك حرجو نوسنوج راثأ

 كلذ فسن هنكلو .لاتقلا فقوب مازتلالاب ًامزاج ادعو لوكشإ نم تيقلت دقل» :يموقلا

 نم طوغضلا - «ةيلايربمإ طوغض ةيأب مامتهالا يوني ال زوجعلا لفغملا كلذف . دعولا

 (OY) .ىتايفوسلا داحتالاو ةدحتملا تايالولا



 برحلا نم abi ةتس 0۰

 ابأ دجي نأ ربراب ىلإ بلط دقل .لمعلا ىلإ ليئارسإ ةوعد يف ًاتقو كسار عضي مل

 تامجهلا لوح ةدحتملا ممألا ريراقت نم bag ًءاتسم ناك ذإ .لاحلا يف نابيإ

 ناك .ليلجلل ًاريطخ ًاديدهت لكشت ةيروسلا عفادملا نأ قدصي نكي ملو .ةيليئارسإلا

 روهدتي» نمألا سلجم يف عضولا نأ يليئارسإلا ةيجراخلا ريزو رابخإ ديري

 امهم» لاتقلا فقو رارق يعارت نأ ليئارسإ نم عقوتت ةدحتملا تايالولا نأو :«ةعرسب

 متتخاو .أمامت ةحضاولا سفنلا نع عافدلا تالاح يف الإ رانلا قلطت الأو «نمثلا فلك

 ىلع لامعألاب اهمازتلا ليئارسإ نهربت نأ انرظن يف lam مهملا نم» :هلوقب همالك
 .«لوقت ام ينعت يأ ..ضرألا

 تارابعو .ديازتملا يتايفوسلا ديدهتلاو .نمألا سلجم يف روهدتملا عضولا نإ

 ىلع هلقث ىقلأ كلذ لك - رعذملا ةيليئارسإلا رئاسخلا عافتراو .ةيكيرمألا ءايتسالا

 كلذ ءاسم نم ةنماثلا ةعاسلا يف تدقعنا امدنع ةيليئارسإلا ةيرازولا عافدلا ةنجل

 ىلإ نومتني نيذلا ًاصوصخ .ءاضعألا نم ددع ناك ذإ fae ًارتوتم وجلا ناك .مويلا

 .ماباملا نم ياليزراب ليئارسإو .اريباش يشوم ميياح لثم .يموقلا ينيدلا بزحلا

 هتقفاومل ناياد نم ًادج نيبضاغ اوناكو .نالوجلا ىلع موجهلا رارمتسا نوضراعي
 .موجهلا كلذ ىلع

 ناك ذإ ًابونج «ةقرطملا» ةيلمع حتف ىلع قفاو دق .عقاولا يف .عافدلا ريزو ناك

 فرطلا ىلع ةلطملا ةيروسلا عالقلاو .قيفاوتلا لالتحا ةيليئارسإلا تاوقلا ىلع

 ةفيفط كانه ةمواقملا نوكت نأ ةطيرش (ةيربط ةريحب) ليلجلا رحب نم يلامشلا

 ًارطضم .يعافد فقوم يف هسفن دجو ةيلامشلا ةهبجلا نم ناياد ةدوع ىدلو

 دهشتساف .ةيروس ىلع موجهلل ةقباسلا هتضراعم نع ئجافملا هلوحت ليلعتل

 ىلإ رصان ةلاسربو .لاتقلا فقو لوبق هاجتاب Salal يرصملا - يروسلا كرحتلاب

 ةميدقلا سدقلا ةنيدم لوخدو ةيبرغلا ةفضلا ىلع موجهلا تارارق نأ امكو .قشمد

 ىلع ةقفاوملا تناك كلذك .اهعفاودو ةظحللا كلت تايضتقم ىلع ءانب تذختا دق

 يذلا ديدجلا عضولل ةباجتساو ةريغتملا فورظلا ىلع لعف در نالوجلا ىلع موجهلا



ort shel Sanaa 

 انيدل نوكي امير هنأب ريكفتلل ًالامتحا انتطعأ تاظحالملا هذه» :ناياد لاقو .أرط

 .موجهلا ىلع LIS قفاو

 .ةيوق عافدلا ريزو ىلع هتاظفحت تناك امهم كلذ عمو - «عوضوملا يف ينراشتسا

 ىلع سمأ موي لوط يشمن انك» :ًاضماغ هباوج لظف .ايروسل هءادع لداعت ال اهنإف

 ةررقم تناك اهنأ مغر .اهئاجرإل تفسأو .ةيلمعلا راصنأ نم ًالعف تنك ..رمجلا

 .كلذك توكسلا ىلإ رطضن فوسلف (لامشلا يف) ءوده كانه ناك اذإف ..لعفلاب

 .«يردأ ال .ةيلمعلا مضخ يف نحنو نآلا فقوتن نأ نكمي فيك نكلو

 رارق كهتنن نآلا نحن اذامل» :ًالئاستم هيف حاصف .ًاضومغ لقأ ناك اريباش نأ ديب

 رارق) انارارق ءاهتنا نع لوؤسملا ةفرعمب بلاطأو ؟عمجأ ملاعلا مامأ لاتقلا فقو

 .«(ةيرازولا عافدلا ةنجل

 دق يرهوجلا راوحلا نكلو .هيأر رييغتب قحلا عافدلا ريزول» :هلوقب ياليزارب هديأو

 ليللا فصتنم يف دقعني نأ ربنملا اذهل يغبني ناك ذإ .فرط ىلإ فرط نم لوحت
 .«بسانملا رارقلا نختيو

 يليلاغ لاقو .ةيناث نولآ هضراعف .ًاروف موجهلا فقو ةرورض ىلع اريباش رصأ

 اذه لبق لاتقلا فقو ىلع ايروسو رصم تقفاو ول ىتح» :نولأ ضارتعا ىلع ًاقفاوم

 ىتح (موجهلا فقو) ضراعأس ينإو .ةيلمعلاب مايقلا بناج ىلإ لظأ ينإف .عامتجالا

 ةنجللا رارق قرخ نكمي املاط هنإ نغيب محانم لاق .«ًالدابتم لاتقلا فقو ناك ولو

 ةروصب امهتايحالصو امهقوقح اسرام دق لوكشإو ناياد ole «ًايلامج» ًاقرخ

 يدنج قرخ ام اذإ هنأ ىلع صني نوناق كانه ناك ازيريت ايرام مايأ يفف» .ةيعرش

 .«دحاو نآب ًافاكيو بقاعي هنإف عاجش لمعب ماقو ماظنلا



 :لاق يذلا .يسايسلا ءارزولا سيئر راشتسم .غوزتريه روتكدلا نيثدحتملا رخآ ناك

 نوظفتحي نييروسلا كرتن نأ نم لضفأ يتايفوسلا داحتالا عم تاقالعلاب ةفزاجملا نإ

 ضارعتسالا نييروسلل حمسي نأ نكمي ال» :هلوقب مالكلا لوكشإ متتخاو .نالوجلاب

 (VV) .«ايروس طقست الو ةيبرعلا لودلا طقست نأ ليئارسإل نكمي الف .رصنلاب

 .تبسلا يلاتلا مويلا حابص ىتح ةيلمعلا رارمتسا ىلع ةقفاوملاب عامتجالا ىهتنا

 ةعباتمل يسايسلا تمصلاو .يركسعلا داتعلا ىلإ ليئارسإ رقتفت» :أشقانم نايد لاقف

 ةعيفرلا بتارملا يوذ نم نيراشتسمو ءارزو عم هل عامتجا يف لافو «لاتقلا نم ديزملا

 ءاثأ يف لاتقلا يف رارمتسالا عيطتسن الف .دوسألاك نولتاقي نويروسلا» : ةليللا كلت

 ةجاحب هنإ :لاقو .«سكاعم موجهب مايقلا نويروسلا لواحي نيح يف راهنلا تاعاس

 ىلإ ءاهيلع ءاليتسالا مت يتلا ةحلسألا ىلإ ةفاضإلاب .تاوقلا نم ديزملا عفد ىلإ

 نأ مغرو .ليلجلل يروسلا فصقلا رمتسا ام اذإ .قشمد فصقل امبرو .نالوجلا

 مهتردقب نورعشي ةهبجلا يف سانلا ناك اذإ هنأ» هحارتقاب رثكأ ًالئافتم ناك لوكشإ

 يف اننونيدي فوس لاح ةيأ ىلعف .نولعفي مهعدف - ًادغو ةليللا ةمهملا زاجنإ ىلع
 .ليئارسإ ىلع لانملا ديعب ودبي نالوجلا لماك لالتحا فده ناك .«ةدحتملا ممألا

 ناياد ناك نيح يف ةموكحلا لخاد تاثحابملا تزواجت ناديملا يف ثادحألا نكل

 رازاعلإ ديفيد ناك .رثكأ مدقتلا ىلع ةرداق ريغ ليئارسإ لعجت يتلا بابسألا حضوي

 ضارأ نم ةعساو ةحاسم ىلع ءاليتسالا هتاوق لوخ ذإ .مدقتلا نم ديزمل ططخي

 طخ نيعبتم ةرطينقلا ىلإ (Butmia) ةيمطبلا نم .قيفاوتلا ىلإ ةفاضإلاب .نالوجلا

 دب ال امك (TAP line) نيالباتلا طخب فورعملاو .هل يزاوملا هميدخت قيرطو طفنلا

 .نومرح لبج ىلإ ةلصوملا قرطلاو لامشلا يف سايناب ىلع ءاليتسالا نم

 ذإ .ةمهملا زاجنإل يفكي ام تاوقلا نم هيدل نأب رعشي رازاعلإ ناك .نايادل ًافالخو
 لصت تازيزعتلا فالآ تذخأو .فخي يبونجلا عاطقلا يف رورملا ةكرح ماحدزا أدب

 ديعأ دق مويلا كلذ لاتق نم تجن يتلا تارزنجملا فاصنأو تابابدلاف .ةهبجلا ىلإ



ort goes اا sisal 

 ناكو .ىحرجلا ءالخإ ىدل تعفترا دق تايونعملا تناكو .ةريخذلاو دوقولاب اهديوزت

 .يناثلا يروسلا عافدلا طخ دض .رجفلا عولط عم .ةلماك ةيولأ ةينامث عفد ناكمإلاب

 رماوأ ًايغلم ليللا فصتنم ليبق نيبار لصتا امدنعو .ةموكحلا ددرت نع رظنلا ضغب

 :ًالئاق هل رذتعا رازاعلإ نكلو .نالوجلا بونج لالتحاب نييلظملل تردص دق تناك

cli»مهفاقيإ نآلا عيطتسأ الو .كرحتلاب نويلظملا أدب قباسلا كرمأ ىلع ». 

 نأب مهنم ًاداقتعاو .موجهلا ةهجاومل مهدادعتسا نويروسلا عبات .ءانثألا هذه يفو

 نش دق يليئارسإلا عافدلا شيج ناك ذإ- نانيل ريع قشمد برضتس ليئارسإ

 LY ءاوللا) نيعردم نيعاول يناديوس رمأ -ةينانبللا دودحلا ىلع ًاعداخم ًاموجه

 ترمأ امك .ةمصاعلا ةيامح لجأ نم ةدوعلاب YO) ءاوللا) ةاشم ءاولو (:غ ءاوللاو

 عباسلا يموقلا سرحلا ءاولو ٠١١ BLAM ءاوللاو ١١. ءاوللا) يه ىرخأ ةثالث ةيولأ

 نم ةلاسر ةليللا كلت يف تعيذأو .يناثلا عافدلا طخ لوط ىلع زكرمتلاب (عردملا

 لتاقم فلأ ةئم ثالث .دونجلا اهيأ» :اهيف لاق كاذنيح عافدلا ريزو .دسألا ظفاح

 ةوفص .يبرع نويلم ةئم مهئارو نمو .ةكرعملا يف مكعم نوفقي يبعشلا شيجلا نم

Lil gaاوفصرا .دامر ىلإ مهوليحأ .ءادعألا تانطوتسم اويرضا .ةهبجلا يف ةدماص  

 برحلا نأ ىرت قشمد تناك .«ةمحر الب مهوبرضا .دوهيلا مجامجب ةيبرعلا قرطلا

 .هتنت مل





Be Agee oe 

 (ناريزح) وينوي ٠١ سداسلا مويلا :برحلا
 نالوجلا مزه

 ةدحتملا ممألا يف ةرمثم تاروانم

 ىمظعلا ىوقلا نيب فويس ليلص

 كيشو مالس ىؤر

 اهيأ .عفدنن نأ انيلع» :هطابضل لاق .ةطيسب رازاعيلإ دييفيد رظن يف ةمهملا تناك

 لصن نأ ىلإ .عيطتسن ام عرسأبو .ةيروسلا ضرألا يف عيطتسن ام دعبأ ىلإ .ةداسلا

 أدبي نأ لبق .بونجلا يف ةحيطبلا قرفمو لامشلا يف ةرطينقلا قرفم ىلإ لقألا ىلع

 ليئارسإ نإ هل لوقيس يفتاهلا لاصتالا كلذ نأ ملعي رازاعلإ ناك .«نينرلاب فتاهلا

 .ىهتنا دق -برحلا- لامشلا يف موجهلا نأو .لاتقلا فقو ةاعارمب تدهعت

 .محرت ال يتلا ةعاسلا هذه دض .ليللا لاوط دانعب ةيليئارسإلا تاوقلا تلتاق

 .ميمصتو ةميزعب اولتاق نويروسلا كلذك .سكاعم موجهب نويروسلا موقي نأ نيعفوتم

 اوزكر نيذلا يروسلا ٠١١ ءاولل نيعباتلا طايتحالا ةاشملا نم ةيماح تعاطتسا

 ةبيتك اودصي نأ .ةنصحملا (Jalabina) انيبالج ةيرق برق ناريطلل ةداضملا مهعفادم

 (Finkel- Uzi نياتشليكنيف يزوع لاق .نيتسلاو ةسماخلا ةيليئارسإلا نييلظملا

 ةجيتن ةيبصع تامدصب اوبيصأو اهلاجر كهنأ ةيليئارسإ ةيرس دئاق . 5

 نكلو ةيرقلا مجاهأل نيترم تضهن» رخصلا ديمالج نيب اوراهناف فئاذقلا تامدص

 ةرمزو نياتشليكنيف نكمتي نأ لبق تاعاس عبرأ تضم» نيترملا يف ينعبتي مل ًادحأ



 فيثك فصق تحت لايمأ ةتس ةمدقتم .ةعلقلا نم ًابونج رلدنيم تابابد تهجتا
 يف ةدوجوملا ةيروسلا تانواهلا ترظتنا .طساو وحن .تابابدلاو ةليقثلا عفادملا نم

 .ماغلألا لقح يف أرمم نالوج ءاول يف نوسدنهملا رهط ىتح .ًالامش سايناب عقوم
 .ةيلمعلا هذه يف (E) حرجو ًايليئارسإ )17( لتق .مهيلع اهنارين تحتفف

 تناك ةيروسلا ةمواقملا نإف .ثدحي مل .عقوتملا سكاعملا موجهلا نأ نم مغرلا ىلع

 يف لمألا رجفلا عولط عم دقف رازاعلإ نإ ىتح -نيمجاهملا مدقت ًاطابتف- ةديدش

 تتوف دق ليئارسإ نأ هتعانفو .طابحإلاب هروعش ىدلو .ةرطينقلا ىلع ءاليتسالا

 .مونلا ىلإ بهذ .ةيخيرات ةصرف

 رخآب هديوزت هيلإ بلطي نيبار نم يفتاه لاصتا هظقيأ ةعاس فصن دعب
 مغر .ةيمامألا طوطخلا ريهطت تزجنأ دقل قاحسإ» :هباجأف موجهلا نع تامولعملا

 .ءًامامت رهطت مل اهنأ ىرأ ينأ

 يليئارسإلا عافدلا شيج تحنم دق ةموكحلا نإ هل لاق ذإ نيبار هأجاف ذئدنع

 نع أئيش لقت مل ةموكحلا نأ نم مغرلا ىلعو «هطوطخ ةيوستل» تقولا نم ًاديزم
 هتملاكم ناكرألا سيئر متتخاو .رمتست نأ نكمي ةيلمعلا نإف ةرطينقلا ىلإ لوصولا

 .«لاتقلا فقوب دعب مزتلن ملف .تقولا نم ًاديزم انيدل نأ ودبي» :هلوقب

 )١( .«روفلا ىلع يموجه دشأس .كلذك رمألا ناك اذإ» :ًاجهتبم رازاعلا هباجأف

 رلدنم لصو امدنعف .رمتست مل ةيروسلا ةمواقملا نكلو .يليئارسإلا موجهلا رمتسا

 داكت ال ةمواقمب ئجوف .طساو نع لايمأ ةسمخ دعبت ةيرق يهو .ةروصنملا ىلإ

 نم ددع ىلع رانلا انقلطأ .رقهقتم ودعب كاكتحالا عطتسن مل» :دعب اميف لاقو .ركذت

 تادعملا نم ةلئاه ةيمك ناك انلوح ام لك .ةروجهم اهنأ ذثدعب انل نيبتف تابابدلا

 دهشم Ling «ةديج ةلاح يفو لمعت اهلك .يكلسال ةزهجأو تابابد اهيف Ly ةيركسعلا
 نم ددع الخ اميفو .ةنصحملا سايناب ةيرقل مهقارتخا دعب ينالوج ءاول تاوق لئامم

 زجنأ .ًامامت ةروجهم قدانخلا تناك .مهعقاوم يف نيديقم اودجو .نييروسلا دونجلا

 .ةقيقد ٠١ نم لقأ يف .موجهلا



 ory وينوي y :سداسلا مويلا

 ناك .ةلئاهلا تاراجفنالا نم ةلسلس نالوجلا تزه .ًاحابص ۸.۲١ ةعاسلا يف

 دقف دقل .ةلمجلاب نوعجارتيو .مهقئاثو نوفرحيو .مهتانيصحت نورجفي نويروسلا

 .ةمدقتملا تالاصتالا عاطقنا ببسب ةكرعملا ناديم ىلع ةرطيسلا نويروسلا ةداقلا

 ويدار عاذأ امدنع اوكبترا مهنإ ىتح .ةهبجلا ىلع موجه نش يف مهتبغر مدعلو

 ةمصاعلا نم يبرغلا بونجلا ىلإ طقف ًاليم 0£ دعب ىلع ةعقاولا ةرطينقلا نأ قشمد

 يف ةينويهصلا ىعفألا سأر قحسنس اننأ مسقن» :ويدارلا لاقو .تطقس دق ةيروسلا

 (Y) .«بيبأ لت يف تيملا اهليذ كرتنو ةرطينقلا

 :ةيقادصمو ةمزأ

 ممألا نم وأ .يبرعلا ملاعلا يف ةهج ةيأ نم نوع يأ يقلت نم نويروسلا سئي
 رمألا .ريعبلا رهظ تمصق يتلا ةشقلا كلذ ناكو .يتايفوسلا داحتالا نم وأ ةدحتملا

 ماظنلل poy ةرطينقلا طوقس نع قبسملا نالعإلا نإ .ةياهنلا يف نوراهني مهلعج يذلا

 يلودلا عمتجملا نأ امك .قشمد لوح اهدشحو ةهبجلا نم هتاوق بحسي يك ةعيرذ

 (T) .فرصتلا ىلع زّفحي امير

 يف نمألا سلجم دقعنا امدنع لمعي أدب دق ةقيقحلا يف .يلودلا عمتجملا ناك

 ةيليئارسإلا تاوقلا نأ ةمعط معز .ايروس بلط ىلع ءانب رهظلا لبق tY ةعاسلا

 ليئارسإ وكنيريديف مهتا .قشمد ىلع موجهب كانه نم موقتو .ةرطينقلا تلتحا دق

 طغضو .باذكلاب ليئافر فصوو «نمزلا رصنع ىلع بعللاب ًانلع سلجملا ليلضتب»

 طبضلاب ددحي ًانايب بلطي نأ .نمألا سلجم سيئر .روباط ىلع يروسلا ريفسلا عم

 سيل نأب ًاعرذتم ىنعملا اذهب نايب ءاطعإ ليئافر ضفر .ةيليئارسإلا تاوقلا فقوم
 هيلع طغضلا نكلو .ملكتلا ىلع ةدايس تاذ ةلود ةيأ لثمم ربجي نأ سلجملا قح نم

 ىلإ فتهيل نمألا سلجم ةعاق نم أرارم بره دقو .لمتحت ال ةروصب مظاعتي ذخأ

 تسيل» :ًالئاق .ليئارسإ ةسايس نأشب حضاو حيرصت رادصإ هوجري سدقلا يف نابيإ

 سلجم لبق نم ةنادإلا رطخ هجاون اننإ لب .بسحف رطخ يف ليئارسإ ةيقادصم



 يذلا يسامولبدلا لاضنلا نم نابيإ رذحو .«ةدحتملا تايالولا كلذ يف امب نمألا

 هرايهناو يليئارسإلا يقالخألا فقوملا لكآت نم رذحو .ةرشابم برحلا دعب أدبيس

 ..نالوجلا تاعفترم يف اهفادهأ نايب ليئارسإ ضفر لضفب

 ًاركبم مويلا كلذ حابص كشلا نم رخآ راتس ليئارسإ ةيقادصم ىلع لدسأ

 .قشمد فصقت تناك ةيليئارسإلا تاثافنلا نأ ةدحتملا ممألا وبقارم فرتعا امدنع

 se indy ناحدلا ككذك اودهاش نييقاركا نأ ىلإ Geely duty كلذ ىفن لنئاقر نكل

 ةدهاشم تدكأ اهلك ةيلاتلا نيبقارملا ريراقت نأ ديب .ةيليئارسإلا تانطوتسملا نم

 نإو ءةكرعملاب اهل فارتعا لوأ نع نلعت نأ ةيليئارسإلا ةيجراخلا ةرازو ترطضاف

 لب .قشمد فصقت نكت مل يليئارسإلا وجلا حالس تارئاط» نأ هيف ءاج .ًاضماغ ناك

 فيفخت يف رثأ فارتعالا اذهل نكي مل .«ةيربلا ليئارسإ تاوقل ءاطغ رفوت تناك

 رمأي رارق رادصإب ابلاط نوداراكو غريبدلوغ نأ عمو .لاح ةيأ ىلع .رتوتلا ةدح

 ليئارسإ وه هتنادإ يغبني نم نأ ىلع وكنيريديف رصأ .لاتقلا فقو مارتحاب نيفرطلا
 )£( .«تباث ةميرجلا باكتراو ةلماك ةرئادلا :لاع توصب لاق ذإ .اهدحو

 ةرازو تلاق .يلخادلا نيلمركلا دقحل ساكعنا درجم وكنيريديف ةنيغض تناك

 عابطنالاف .يتايفوسلا داحتالل ةئيس ةمرصنملا عيباسألا تناك» :ةيناطيربلا ةيجراخلا

 ةميزه تفشك دقف .«حالصإلل ةريبك ريتاوفو .ةقثلا مطحتو .رابك لامآ رايهنا وه زربألا

 بتكملا ءاضعأ نيب ةدوجوملا ةوهلا ءاههاجت يتايفوسلا داحتالا دومجو .ةنيهملا رصم

 طسوألا قرشلا يف ةدحتملا تايالولا عم ةهجاوملل نيديؤملا يتايفوسلا يسايسلا

 .فينيجيرب نم نيبرقملا نمألا يلوؤسمو نييطارقونكتلاو نغيسوك نيبو اهل نيضراعملاو

 تناك ذإ- تارارقلا ذاختا يف تايفوسلا ٌؤطابت ىلإ ةفاضإلاب .عازنلا كلذ نإ

 ةيسامولبدلا لش كلذ لك -ءاثالثلا موي عوبسألا يف ةدحاو ةّرم عمتجت ةموكحلا

 قبسألا يتايفوسلا ميعزلا اعن دقل .ةمزألا نم ىلوألا مايألا يف ةيتايفوسلا



 ريدقت يف لشفلا وأ رصان حبك لشف .ديعب نم ةمزألا بقاري ناك يذلا فيشتورخ

 أطخ - ءاطخأ اندلب تبكترا ةيادبلا ذنم» :ًالئاق .ةحيحص ةروصب ليئارسإ ةوق

 ةرماقملا أطخو .ليئارسإ زفتسي نأ رصانل حامسلاو .بشتت نأ برحلا هذهل حامسلا

 اهنم دافتسا امك ةرماقملا نم ةدحتملا تايالولاو ليئارسإ تدافتسا دقل .«ءيش لك يف

 دامتعالاب نعطلاو وكسوم ةيقادصم ىلإ مهتياعد تءاسأ نيذلا .كلذك نوينيصلا

 ممألا يف يتايفوسلا داحتالا ةثعب سيئر بئان بتك .ًامامت برعلا طبحأ .اهيلع

 داحتالا ناك» :لوقي (Arkady Schevchenko) وكنيشفيش يداكرأ .ةدحتلملا

 ميدقتو ..مهشويج بيردتو حالسلاب ةيبرعلا نادلبلا ضعب ديوزتل ًأدعتسم يتايفوسلا
 ةدحتملا تايالولا ةهجاوم يف ةفزاجملل ًادعتسم نكي مل هنكل .ةيداصتقا تادعاسم

 يف يتايفوسلا داحتالا ةبغر برحلا ترهظأ» :ًالئاق فاضأو .«ةقطنملا يف

 راثأو مهعجش دق نوكي نأ دعب ةجرحلا ةظحللا يف نادلبلا كلت نع فارصنالا

 )0( .«مسحلاو ةفشاكملا عرس يذلا رمألا .مهفطاوع

 يف مهؤافلح كلذك لب .وكسوم نم اوطبحأو اوسي نيذلا مهدحو برعلا سيل

 مهنأ ةجردل .ةمزألا عم لماعتلا تييفوسلا ةءاسإ نم اوبضغ دقف .ةيقرشلا ةبروأ

 V0 يف وسراو فلح لود ةمق رمتؤم يف ةقيقحلا هذهب تايفوسلا ةحتافم اوعاطتسا

 ايسور ةعمس ةداعتسال ةليلق تاءارجإ تذختا خيراتلا اذه لبقو .(ناريزح) وينوي

 لوطسألا نفسو .نويلظملاو .وجلا حالس ناك نيح يفف .ةيركسع لئاسوب .ةخطلملا

 ثدحي مل .برحلا ءدب ذنم ىوصق رافنتسا ةلاح يف اهلك طسوتملا رحبلا ةقطنم يف

 يف ةروصحم برعلل ةدعاسملا تناكو .يتايفوسلا شيجلا ةعزن يف ريبك لوحت يأ

 .قارعلاو رصم ىلإ غيملا تارئاط ًاصوصخو .ةيبرح تادعمب مهديوزت ةداعإ

 طوقس نع نلعأو .نالوجلا تاعفترم يليئارسإلا عافدلا شيج قرتخا كلذ دعبو

 ةزهجأ تعراس .قشمد فصق نع ريراقت تدرو ريصق تقوب كلذ دعبو .ةرطينقلا

 .يرشبلا سنجلا ةدابإ مئارج باكتراب ليئارسإ ماهتا ىلإ ةيتايفوسلا ةياعدلا
 رحبلا يف يتايفوسلا لوطسألا نمض تاعاشإ ترسو .ملاعلا ىلع ةنميهلل رمآتلابو



 برحلا نم abi ةتس 04°

 نم ةبغرو .افيح يف لازنإ كلذ يف Ley كيشو يتايفوس يركسع لخدت نع طسوتملا
 عم تاقالعلا عطق :وه .فينع ريغ ًايوق أدر حرتقا .مادص يأ بنجت يف وكيمورغ
 ةيسايس ةبعل نمض ةكرح درجم» قباس لوؤسم هفصو امبسح رارقلا ناك .ليئارسإ

 .كلذ عمو .«انروقص ةئدهتل ةوشر ناك ...برعلا حلاصل فقوم وه امم رثكأ ةيلخاد

 يطسوأ قرش فيلح ةمصاع ضرعت عم .روقصلا كئلوأ ةئدهت لهسلا نم نكي مل

 )1( .طوقسلل ريبك

 .ًاحابص ۷.٠١ ةعاسلا يف كتي ضيبألا تيبلا يف نخاسلا طخلا سكلت أدب

 ام عرسأب زاهجلا ىلإ يتأي نأ سيئرلا ديري نغيسوك نإ» :نوسنوج سيئرلل ليق

 ؛يتايفوسلا ميعزلا لاق امك .قشمد وحن عفدنت ةيليئارسإلا تاوقلا تناك «نكمي

 :ةريطخ جئاتنلاو

 مل اذإ .لقتسم فقوم ينبت ىلع انربجت يتلا ةمساحلا ةظحللا تءاج دقل»

 .كلذل نودعتسم نحن .ةمداقلا ةليلقلا تاعاسلا يف ةيركسعلا لامعألا فقوتت

 نأ حرتقن ...ةثراك ىلإ اندوقي مادص ىلإ لامعألا هذه انرجت امبر .كلذ عمو

 نأ حرتقنو ..طرش وأ ديق الب ةيركسعلا اهتايلمع فقوت نأ ليئارسإ نم بلطت
 كلذ يف امب اهذختنس ةيرورض ًالامعأ نإف كلذ قبطت مل اذإ هنأ ليئارسإ رذنت

 .«ةيركسعلا لامعألا

 (Boris فوديس .ن سيروب لصتا ذإ .تايفوسلا ةيدج ىلع رخآ ليلد درو امك

(N.Sedovعيفر لوؤسمو نطنشاو يف يتايفوسلا داحتالا ةرافس يف يناثلا ريتركسلا  

 ةيجراخلا ةرازو يف (Raymond Garthoff) فوهتراك نوميرب KGB لا يف ىوتسملا

 ىلإ تاوق لاسرإل نانويلاو ناريإو ايكرت ءاوجأ كاهتنال ةدعتسم وكسوم نأ هربخأو

 تقلت امك .«لاتقلاب اولوخ دق ايروس يف يتايفوس راشتسم ٠١+ نإ» :لاقو .ةقطنملا

 لك ميدقتب دهعتت وسراو فلح نم نادلب ةرشع نم ةلاسر ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو

 مهقوقح ةيامحلو ...ناودعلا دصل ةيبرعلا نادلبلا بوعش ةدعاسمل يرورض وه ام



 تيبلا يف تاعامتجالا ةعاق يف ...رصتني نأ يبرعلا لاضنلل دب الو ...ةعورشملا

 زمليه دراشتير (CIA) ةيزكرملا تارباخملا ريدم لاق امك .ًارتوتم وجلا ناك ضيبألا

(Richer Helms)تاوصأ ضفخأب» هيراشتسمو نوسنوج نيب يراجلا ثيدحلا ءاشأ  

 يذلا (Llewellyn Thompson) نوسيموت نيلول ريفسلا لاقو .«يتايحب اهتعمس

 تقول هنإ» :«يركسع» ةملك دوجو نم دكأتلل هقيقدت داعأو نغيسوك صن مجرت

 دكؤت ةرشاعلا ةعاسلا يف نيلمركلا نم ىرخأ ةيقرب تلصو .«ةروطخلا غلاب بيصع

 ريفسلا عم ةقيقحلا كلت ديكأتب نوسنوج حصنيو قشمد هاجت اهاياونو ليئارسإ ماهتا

 . ًاروهدت دادزي وكسوم جازم ذخأ .هدرطب نوملعي ال تايفوسلا نأكو - كانه يكيرمألا

 مازتلال هتشهد نع نوسموت ربع .هتارايخ عجاري نوسنوجو ةعاس تضم

 دقتعي ناك اذإ اميف لءاستو رصمب همازتلا عم ةنراقملاب ءايروسب ديدشلا نغيسوك

 نييليئارسإلا نأ دقتعي زمليه ناك .ثعبلاب ةحاطإلا ديري برغلا نأ ًاقح

 ًازكرم لادجلا ناك كلذ عمو .ناديملا نم تامولعم بلطف .ًالعف قشمد نوفدهتسي

 اكيرمأ ةميزع نوربتخي مهنأ وأ لخدتلا يف نيداج تايفوسلا ناك اذإ ام لوح

 ,ةيدؤم انتاباجإ تناك اذإ» :هلوقب فقوملا نع نوسبموت ربعو daad اهميمصتو

 .«ديدهتلا مامأ انعجارت اننأكو ودبن اميرف

 نكلو دوب باجأ لب .ديدهتب .ديدهتلا ىلع درلا نع سيئرلا مجحأ .ًاريخأو
 نييليئارسإلا حبكل اهعسوب ام تلعف ةدحتملا تايالولا نأب نغيسوك ىلإ دكأ .ماكحإب

dingمالسلا مدخي امم نإ» :ًالئاق فاضأو .نييروسلا عم هسفن رمألا لعفي نأ ىلع » 

 .ىربكلا رصان ةبذك يفن ةينالعو ةحارصب نيلمركلا نالعإ

 Win :هلأسيل .ةفرفلا نوسنوج ةرداغم دعب الإ .نوسبموت ىلإ ارامنكام ردتسي مل

 نوكت الأ SLISI هذه يفن يونن ال اننأب تايفوسلل حضون نأ ..ديفملا نم هنأ دقتعت

 امهقفاري امو تارئاطلا يتلماحو سداسلا لوطسألا .ةطاسبب Lai ول ةديج ةركف

 ..؟طسوتملا رحبلا قرش هاجتاب .نفس نم



 نفسلا نأب ًاركذم ءًاضيأ اهيلع زمليه قفاوو .ةديفم ةركف نوكتس .معن .نوسبموت لاق
 .«ةعرسب وكسوم ىلإ لصت فوس ةلاسرلاف» :بثك نع لوطسألا بقعتت ةيتايفوسلا

 .«ريدتسي نيإ ىلإ هل لقو .لوطسألا

 تاميلعت تيطعأ .رمألا روفلا ىلع ردصأو فتاهلا ىلإ عافدلا ريزو بهذ

 قرشلا ىلإ ريدتسي نأ .سدورو تيرك نيب صربق برغ رحبي ناك يذلا لوطسألل

 (Y) .يليئارسإلا لحاسلا نع ليم die ةفاسم ىلإ لصي ىتح

 تاكرحت حبك عم بنج ىلإ أبنج ليئارسإ ىلع طغضلا ىلإ نويكيرمألا دعتسا
 ليئارسإل» سيل هنأ ربرابل ًادكؤم نمزلا ةقروب بعلي نابيإ ناك .ةلمتحملا تايفوسلا
 ةقيقدلاو ناكملا يف لاتقلا فقو لوبق يف ةبغار اهنأو .«قشمد ىلإ باهذلا يف ةين
 نآلا تردص دقل .ةيلامشلا تانطوتسملا فصق نع نويروسلا امهيف فقوتي يتلا

 نأ .تاشقانملا هذه لثم ىلإ عمتسي Lalas ناك يذلا يكيرمألا ريفسلل تاميلعت

 ًادبأ قفتي ال ريراقتلا تركذ امك .ةرطينقلا طوقس نإ :ًالئاق نابيإ باجأف .اهضفري
 ىلع نهربت نأ ليئارسإ ىلعف» ةيروسلا عفادملا سارخإل ةجاح نم هيعدت ام عم

 .مويلا اذه رهظ دعب نمألا سلجم عمتجي نأ لبق ضرألا ىلع لاتقلا فقو اهلوبق

 ليئارسإ نأب هريذحت ربراب عباتو «ىرخألا تاهبجلا لك ىلع اهبساكمب رطاختس الإو
 ممألا يف اهتنادإ ىلإ ةفاضإلاب ءاهدحو تايفوسلا ةهجاوم يف اهسفن دجتس

 .سرغنوكلا يف اميرو .ةدحتملا

 رادصإ ىلع ding ةدحتملا ممألا يف دوفولا ةعاق ىلإ ليئافر .غريب دلوغ اعد

 يف نلعي فوس وكنيريديف نإف Wy ءلاتقلا ads ىلع ليئارسإ ape لوح نايب
 لعجل ةحاتملا لئاسولا لك مادختسال ةدعتسم ةيتايفوسلا ةموكحلا» نأ لاحلا

 نع هثيدح ءانثأ يف غريب دلوغ هل ىضفأو .«لاتقلا فقو رارق مرتحت ليئارسإ
 راذنإلل ةجيتن برحلا ءاهنإ ديرت ال ةدحتملا تايالولا» نأ ةحضاولا سيئرلا تاميلعت

 لب .طقف ليئارسإ لبقتسمل سيل ةثراك نوكيس كلذ نإف .يئاهنلا يتايفوسلا

 .«نآلا اوفرصتت نأ مكتيلوؤسمل اهنإ .ًاعيمج انلبقتسمل



 خابنيزتاك سالوكينو وتسور نيجوب بتر .غريبدلوغ ةظحالم لافغإ لاح يف

(Nicholas Katzenbach)نامراه يبأ عم ًائراط ءاقل  (Abe Harman)يبإو  

 مهدحو مهنإ ةمراص تاملكب نييليئارسإلل هيف ليف (Eppy Evron) نورفيإ

 يملاعلا ماعلا يأرلاف .ةيروس ىلع ةيناودعلا لامعألا رارمتسا ةيلوؤسم نولمحتي

 فقو Jia نع ثيدحلا يف لوفشم سرفنوكلا نأ نيح يف .مهدض بلقني ذخأ

 نم نطنشاو نّكمت دعي فويسلا ليلصب تايفوسلا لاغشناب هنأ نع ًالضف» .لاتقلا

 .ًامساح أرمأ رانلا قالطإ فقو رارق مرتحت فوس ليئارسإ نأب تايفوسلل ديكأتلا
 عم انتيقادصم نإ»:ءارجإلا اذه لثم ذاختا ةرورضب نيكسمتم ءارزولا ءالكو ناك

 (A) .«رطخ يف تايفوسلا

 نم ةيقرب لوكشإ اهيف ملتسا يتلا ةظحللا يف سدقلا ىلإ لئاسرلا هذه تلصو

 نع ةرداصلا لاتقلا فقو تارارقل» يمارجإلا قرخلا ىلإ ةيقربلا تراشأ .وكسوم

 رذحو قشمد ىلإ اهمدقتو ةيروسلا يضارألل ينايخلا ءاهوزغو .ةدحتملا ممألا

 لودلاو يتايفوسلا داحتالا نإف .ًاروف لاتقلا فقوت مل اذإ هنإ» ليئارسإ تايفوسلا

 .«جئاتن نم كلذ ىلع بترتي ام JS اهيلع تايوقع ضرفتس مالسلل ةبحملا ىرخألا

 توصب نلعأو نابيإ بتكم ىلإ نيخافوش عفدنا مهديدهت تايفوسلا معدي يكلو

 اهكاهتناو .ةيبرعلا لودلا ىلع رمتسملا يليئارسإلا ناودعلا ءوض يف» هنأب فجترم
 تاقالعلا عطق ررق دق يتايفوسلا داحتالا نإف .نمألا سلجم تارارقل حضافلا

 نيب ةريرملا قورفلاب هيف فرتعا ًاباوج نابيإ لجترا «ليئارسإ عم ةيسامولبدلا

 .اهعطق ال تاقالعلا ةيوقت بجوتست قورفلا هذه نأ ىري هنكلو .تايفوسلاو ليئارسإ

 .«ليتكوك تالفح درجم ةلأسملا تحبصأل .اننيب لماك ماجسنا كانه ناك ول» :لاقو

 انه لسرأ مل ينكلو .يقطنم مكتداعس هلوقت Lan :هباجأو هتوص نيخافوش ضفخ

 ريفسلا رجفنا كلذ دعبو «تاقالعلا عطقب كغلبأل انه تئج .ًايقطنم نوكأل

 .نابيإ شهدأ امم .ءاكبلاب يتايفوسلا



 نم درط يذلا نيخافوش وه .طسوألا قرشلا يف تايفوسلا لشف ءادف شبك نإ

 هدحو يتايفوسلا داحتالا سيل AUS عمو .ايريبيس ىلإ يفنو ةيجراخلا يف هلمع
 هجوتلا وه كلذ ىلع يروفلا يليئارسإلا درلا ناكو .ليئارسإ نم هريفس ىعدتسا

 تايفوسلا طارخنا لاح يف ةيركسعلا تادعاسملا نم ديزمل Lill نطنشاو ىلإ

 امدنعف .(4) بلطلا اذه ىلع درلا نع ضيبألا تيبلا عنتما .برحلا يف رشابملا

 يف ةنادإلاو ديدتنلا ةهجاوم يفو ةئجافم ةروصب ةلوزعم اهسفن ليئارسإ تدجو

 رايخ اهتداق مامأ قبي مل .ةيتايفوسلا تاوقلا عم مادصلا لامتحاو .نمألا سلجم

 لاز ام لهو .ايروس ىلع موجهلا نأشب مهتارارق يف رظنلا ةداعإو فقوتلا ىوس

 .ةفزاجملا هذه قحتسي

 :ةيواهلا يثالث

 ةرطينقلا ىلإ لوصولا انيلع نأ دقتعأ لب .نظأو .حصنأ يننإ» :رازاعيلإ لاق

 ةيروسلا تاوقلاف .سكاعم يروس موجه كانه نوكي نل .كلذ اننكميو .ةحيطبلاو

 .«رايهنالا كشو ىلع

 دقع ًاعامتجا بطاخي ةيلامشلا ةدايقلا سيئر ناك ًاحابص ةرشاعلا ةعاسلا يف

 يف ةيبرعلا ةانقلا تناكو .فيلراب ميياحو نامزياوو نايادو لوكشإ مض ضرغلا اذهل

 - ةرطينقلا طوقس ايروس ءاعدا ةمرصنملا ةعاسلا ىدم ىلع رركت ليئارسإ ةعاذإ

 امك هتعرسو ودعلا رايهنا رسيي هنكلو بذاك هنأ نوفرعي نويليئارسإلا ناك ءاعدا وهو

 نأ ليئارسإ ىلع له» :يلاتلا لاؤسلا زربي .يروسلا رقهقتلا ءوض يف .نآلاو .نولمأي

 Sally لم

 نم ريبك طغضل ضرعتن اننإ .ةعرسب رمألا يهنن نأ بجي» :ًادكؤم لوكشإ لاق

 موجهلل مهتضراعم تدمجت ءارزو بلاطم ضراعي ءارزولا سيئر ناكو «ةدحتملا ممألا

 .وكسوم عم تاقالعلا عطقو ةدحتملا تايالولاب ليئارسإ تاقالع راطإ يف

 .؟ةمهملا زاجنإ عيطتسن ىتم» فرعي نأ ناياد دارأ



 نم دتمي طخ لوط ىلع اهفادهأ لصت ةيليئارسإلا تاوقلا نأ وداد مهل دكأ

 ةعاسلا لولحب ةحيطبلا ىلإ .ةرطينقلا ربع .لامشلا ىصقأ يف سمش لدجم
 .رهظلا دعب ةعبارلا

 نوكت نأ نكمي هنأ ينعي كلذف .ةعبارلا لوقت تنك نإ» :لوكشإ هعطاق

 .«ةسداسلا وأ ةسماخلا

 يشومو نولأ عم .لوكشإ بناج ىلإ سلجي .فيئز .تايلمعلا سيئر CSL ناك
 لجأ نم لوكشإ ىلع طغضأ نأ يتمهم» :فيثز لاقف .ثيدحلا ىلإ نوغصي لمراك

 طوغضلا تناك ذإ .ةلهس نكت مل ةمهملاف .ىرخأ ةعاس مث نمو .ىرخأ لاتق ةعاس

 .«تاعسوتلا ديري ال ناياد كلذكو .ةلئاه كرويوينو نطنشاو نم هيلع

 ةيفاضإ تاعاس عبرأ alge شيجلا ءاطعإ ىلع عافدلا ريزو قفاو .ةياهنلا يفو

 هل دكؤيو لوب لارنجلا تقولا كلذ يف يقتليس وهف .كلذ ىلع ةدايز ةقيقد ةيأ نود

 دعب ًايوج ءاطغ ىتح بلطت الو» :ًالئاق همالك متتخاو .لاتقلا فقو ليئارسإ لوبق

 )٠١( .«ةيناثلا ةعاسلا

 ىوقأ JES ىلع ايروس ميمصت عم لاتقلا نمز ةلاطإب يليئارسإلا رارقلا نمازت

 نم معدو .نييليئارسإلا ةهجاوم يف ةثجافملا نمألا سلجم ةبغر نم عيجشتب
 دسألا عاذأف ةرطينقلا طوقس نالعإ ءاغلإ قشمد تلواحف .لخدتلاب سورلا تاديدهت

 اندونج لازام» :هيف لاق يروسلا بعشلا ىلإ رهظلا دعب ١١.56 ةعاسلا يف ًانايب

 رمد دقل .ةنيدملا لتحي ودعلا لساوبلا اندونج عدي نل .ةرطينقلا يف نولتاقي ناعجشلا

 ةرطينقلا يف مويلا انراصتنا نإ٠:ًالئاق ًاَقلعم فاضأو .«ودعلا تابابد نم لئاه ددع

 .«بيبأ لت يف Lad انراصتنا ينعي

 رارف ةلاح يف يروسلا شيجلا ناك ذإ لاح ةيأ ىلع .ًارخأتم نالعإلا اذه ءاج
 تايفوسلا نوراشتسملا ثح .قرطلا هب تمحدزاو .ةليقثلا هتحلسأ نع ًايلختم .ةمات

 دهاشي نم ىلع رانلا قالطإب رماوألا تردصو .مهعقاوم يف تابثلا ىلع دونجلا



 ةداقلا نأ نيح يف .تايفوسلا لهاجت مت ذإ .اهتيثبع اهلك دوهجلا هذه تتبثأ .ًابراه

 ببسبو .ةكرعملا ناديم اورداغ دق مهسفنأ مه اوناك نيبراهلا لتق رمأ اوردصأ نيذلا

 مادختسا نع تاعاشإ ةجيتن طقس دق هلمكأب نالوجلا نأب نيروسلا دونجلا داقتعا

 .نانبل ىلإ ١٠٠٠و .ندرألا ىلإ يروس يدنج ٠٠١+ أجل .ةيوون ةحلسأ ليئارسإ

 انكو .ًايئاهن انعطُق دقل» :ًالئاق يلوخلا نادمح ناورم حيلستلا طباض ىعدا

 تزكرمت دق هتليصف تناك .«ةيكلس ال تالاصتا انيدل نكي ملو .فيثك فصقل ضرعتن

 .ليلجلا وزغل رماوألا راظتناب .فصقلا اهلصي نأ نود .بوقعي تانب رسج برق

 .ةعاذإلا نم ناك هانملع ام لك .ببسلا فرعن نأ نود عجارتلاب رمأ Lele ًاريخأو»

 يذلا رامع دمحم نتباكلا امأ .«هانعمس ام ةجيتن .برحلا انرسخ اننأ نمخن انأدبو

 :يلاتلا وحنلا ىلع ىضوفلا ةلاح فصيف .رخف لت لوح ةرثادلا كراعملا نم اجن

 نود تبحسنا دق .ودعلا مدقت نود لوحت نأ ضورفملا نم ناك يتلا تاوقلا نإ»

 لتق .باحسنالا ىوس رايخ يأ انيدل نكي ملو .ًاثيش فرعن مل .قيسنت نودو .رماوأ

 ىلع لوصحلل ةليسو ةيأ الو .ةريخذ انيدل نكت مل .ةعبرأ حرجو .ةعست يتليصف نم

 :هراع نع ةحارصب ايحاخ ليعامسإ ميهاربإ نماثلا ءاوللا دئاق ثدحتو «اهنم ديزملا

 طوقس نلعأ كلذ دعب نكلو .ةرطينقلا ىلإ ةيدؤملا قرطلا دسب رماوأ انيقلت»
 ىلإ نيدئاع نوبرهيو ةهبجلا نوكرتي دونجلا نم ديدعلا لعج يذلا رمألا ةرطينقلا

 تمطحتف تابكرملا يف نوسدكتي اوناك .ةحوتفم قرطلا هذه تلظ نيح يف ايروس
 .«ًايداعم Lode ىرأ نأ نود تعجارتف .انتايونعم

 يلع ركذيو .نالوجلا نم يروس نطاوم 160٠0٠١ جورخ ًاديقعت ىضوفلا داز اممو

 نم سماخلا يف» :يموقلا سرحلا يف عوطتمو .نويعلا ةيرق نم عرازم .شيوردلا

 ناكف (ةيروس) ةيعفدم ةبيتك انم برقلاب تناك .ءالجلاب أرمأ انيقلت (ناريزح) وينوي
 .ةبيتكلا هذه ىلع قلطتس يتلا ودعلا فئاذقب نييورقلا ةباصإ لامتحا رطخ كانه

 نأ ىلإ مايأ ةسمخ رواغملا يف انأبتخا .لافطألل تايناطب ىوس .ًائيش انعم ذخأن ملف



 هللا دبع امأ «ندرألا ىلإ مادقألا ىلع ًايشم انبرهف LIS باحسنالاب رماوألا تءاج

 ةرطينقلا يف ءاقبلا ىلع رصأ دقف ةيروسلا ةرادإلا عم لمعي ينيطسلف .نسح يعرم

 نع اولخت عيمجلا نأ تنقيت امدنع طقف ذئدنع» :(ناريزح) وينوي نم رشاعلا ىتح

 سكرشلاو زوردلا نأ نيح يف .ءاهسبلأ يتلا يبايث ىوس يعم نكي مل .اهترداغ ةنيدملا

 صالخإب يليئارسإلا عافدلا شيج يف ليئارسإ يف نوميقملا مهؤايرفأ مدخي نيذلا

 .نيلتحملا اويحيل اولظ دق

 نم ةنمآ نكت مل اهسفن يه يتلا قشمد يف (نيحزانلا) نيئجاللا مظعم عمجت

 ايروس ءامعز .ةيروسلا ناكرألا ةئيه سيئر .يناديوس رذح .يليئارسإ موجه

 عتمتت .مهفاقيإ عيطتسي دحأ الو .قشمد ىلع نوقبطي ..دوهيلا» :ًالئاق .نييسايسلا
 ممألا ىلع ءاردزاب سودت نأ اهنكميو نييناطيربلاو نييكيرمألا معدب ليئارسإ

 .«انيف مد ةرطق رخآلو ةمصاعلا نع عافدلل دادعتسالا انيلعف .ةدحتملا

 ردصم هفصو يذلا ناكرألا ةئيه سيئر وه ةنيدملا نم بره نم لوأ ناك كلذ عمو

 ءارزو هعبت مث ««رثكألا ىلع نئاخو .لقألا ىلع نابج» هنأب يكيرمأ يسامولبد

 سالط ىفطصم لاقو .نوزخم بهذ نم نوكلمي امب بلح ىلإ اوعفدنا نويموكح

 ًادبأ لنن مل» :هرقهقت ءانثأ يف ةيليئارسإلا تارئاطلا غواري مويلا مظعم ىضق يذلا

 ثحت عراوشلا بوجت تناك بيجلا تارايس نأ مغرو .«ينويهصلا ودعلا ةلتاقم فرش

 ءاول ىلإ قشمد نع عافدلا كرت دقف .لاتقلاو دومصلا ىلإ توصلا تاربكمب سانلا

 )١١( .ماظنلل يلاوملا نيعبسلا ءاوللا وه دحاو

 تاهاجتا نم ةرطينقلا ىلإ .ةعرس ىصقأب نييروسلا نيبقعتم ؛نويليئارسإلا لزن
 نم ادنلا وبأ لت نمو .ًاقرش ةعلقلا نمو .لامشلا نم اتاعقبو ةدعسم نم - ةثالث

 حوفسلا ىلع ًالامشو .ةينشخلا ىلإ ًابونج ىرخأ تادحو تهجتاو .يقرشلا لامشلا
 يعفدملا فصقلا زكرت ليلجلا رحبل يبونجلا سأرلا دنع و .ةينانبللا دودحلل ةمخاتملا

 .نصحلا لالتحال يلظم موجهل ًاديهمت رهظلا دعب ةدحاولا ةعاسلا يف قيفاوتلا ىلع

 ًاريخأو SL ىلإ مث .ًالوأ براح رفك ىلإ تايحورم يف يلظم ۸٠١ لمح .كلذ دعبو



 ناك نإ اذه .نييروسلا دونجلا نم .ةليلق ala دوجو لامتحاب نيرماغم .ةحيطبلا ىلإ

 ًادج ةعساوو ةعيرس تازفقب مدقتلا ناك اذكهو .لاتقلا ةحاس يف ًاساسأ sof كانه

 لبق مدقتلاب رارمتسالا وه مهمهي ناك ام لك لب ee نيأ نوفرعي ال ةداقلا ناك ثيحب

 مدقت ةعرس تقاف ةعرسب نويروسلا عجارت .ذيفنتلا زيح لاتقلا فقو رارق لخدي نأ

 .ترجه دق مهعقاوم ةيبلاغ تناك ذإ نييليئارسإلا

 .ددحملا ريخألا دعوملا .نيتعاسلا ةرتف تناك .ًايبسن ًاًئيطب مدقتلا يقب كلذ عمو

 ءاهفادهأ ىلإ دعب لصت مل ةدئارلا ةيليئارسإلا رصانعلا نإ ىتح .ةياهنلا نم برتقت

 .عافدنالا ىلإ نذإ يعاد الف .ًاكيشو حبصأ لاتقلا فقو نأ نوري نوريثكلا ناك ذإ

 ًايناوتم أطباض لأسو بيجلا هترايس فقوأ (Nafakh) حافنب نولأ لاغيإ رورم ىدلو

 :قيراس هباجأف .كانه لعفي lec - عالطتسا ةيرس دئاق (Ron Sariq) قيراس نور-

 (YY) .«ةرطينقلا لتحاو عرسأ ايه .كانه فقت Yo :نولأ هيف حاصف «رماوألا رظتنا»

 نم بلط ىلإ رلدنيم نعذأ .رهظلا دعب ٠١.۳١ ةعاسلا يف ةرطينقلا تلتحا
 همايقل ًاميركت ةرطينقلا ىلإ نيلخادلا لوأ نوكي نأ ينالوج ءاولل حامسلا فيلراب
 ةرواجم قطانمو ءايحأ ىوس اودجي ملف ١9 Lele ةدم ةيلامشلا دودحلا نع عافدلاب

 ىلع ًانخاس مهئادغ ماعط لاز امو .ةئيلم مهقاوسأو مهنزاخم .ًامامت ةروجهم

 ءاول نم 0١ لا ةبيتكلا دئاف (Benny Inbar) رابنإ ينب لينولوكلا ركذيو .تالواطلا

 .ًامامت انمامأ ةحوتفم قيرطلا تناك .قشمد ىلإ رارمتسالا انتاكمإب ناك» :ينالوج

 .«(نويروسلا) اويره دقل

 نيبار رازاعلإ ثح .ةرطينقلا يف .نييروسلا طابضلا يدان يف دقع عامتجا يفو

 شيجل VATE ئراوطلا ةطخ نإ .تاعردملاب ايروس قمع ىلإ عافدنالاب هلوخي نأ
 ناتقرف موقت نأب (Garzen) نيزراغ) (Hatchet) ثيشتاه .يليئارسإلا عافدلا

 ىلع أرصم ةركفلا ضفر نيبار نكل .ةعاس نينامث نوضغ يف ودعلا ةمصاع لالتحاب
 يذلا نومرح لبج وه ديحولا ءانثتسالا .ةيروسلا يضارألا نم ديزملا لالتحا مدع

 نيع» ab ًاضيأ عامتجالا يف books ols يذلا (Motti Hod) دوه ىتوم هفصو



 ۵04 وينوي ٠١ :سداسلا مويلا

 ليئارسإل دصرم ىلإ اهليوحتو نكمي ام عرسأب هتمق نم ءزج لالتحا بجي «ةمألا
 (Y) .قشمد ةنيدم بلف فشكي

 (Odd لوبدوأ عم ًادعوم بتري عافدلا ريزو ناك .تارواشملا هذه نع ًايئاغ ناياد ناك

(Bullلصو امدنعو .ايربط يف ءاقللا ناياد ددح .تقولا بسكل ةجف ةروانم يفو  

 .بيبأ لت ىلإ لوحت دق ءاقللا ناكم نأ دجو ايربط ىلإ ةدحتملا ممألا يبقارم سيئر

 .ررقملا دعوملا نم ةعاس دعب يأ .رهظلا دعب ةثلاثلا ةعاسلا ًاريخأ نانثالا ىقتلا

 .نويليئارسإلا اهيف مدقتي ناك يتلا ةرودلا رسك ىلع ديكأتلاب ثيدحلا لوب حتتفا

 نم ديزمل ةعيرذ نييروسلا عافد نويليئارسإلا ذختيف .مهسفنأ نع نويروسلا عفاديو

 نوفصقي نويروسلا لاز ام لاق ذإ .ناياد نم ًافطاعت قطنملا اذه دجي مل .مدقتلا
 ال نحن» :لاق مث .روفلا ىلع فقوتيس عافدلا شيج نإف اوفقوت ام اذإف .تانطوتسملا

 قفاون فوسو .ضوافن ال نحن» قلطم هنأب لاتقلا ناياد فصوو «ضيوعت ىلإ ىعسن

 ليثارسإ لبقت نل» :ةصاخلا هطورش يلمي ذخأ كلذ دعب هنكلو - «طرش وأ ديق نود

 رماوأ ىقلتت ةيروس تادحو كانه لظت نأ .ًالثم .رانلا قالطإ فقو قرخل رذع يأ

 ماعلل ةندهلا تاقافتا ديعتسي Yi بجي رانلا قالطإ فقو قافتا نأ نع ًالضف .لاتقلاب

 لوب ىلعو :لاتقلا فقو طخ نم بارتقالا ةدحتملا ممألا يبفارمل حمسي نكلو . 5

 )٠٤( .ءًالعف فقوت دق لاتقلا نأب ليئارسإ ةملك لبقي نأ

 هجو .رهظلا دعب ةسداسلا ةعاسلا يف ذيفنتلا زيح لخديس لاتقلا فقو ناك

 نامزياو رمأو .«لمعي ال يكلساللا هزاهج نأ دحأ نلوقي ال» :ًالئاق رازاعلإ ناياد

 اطبضا» :ًالئاق امهخبوو .ةديدجلا ليئارسإ دودحل ةطيرخ امسري نأ فيئزو
 ,سدقلا نم اهيلإ ةرداصلا تاميلعتلا ةيلامشلا ةدايقلا تلهاجت كلذ عمو .«امكيسفن

 ترمأ .ةيعافدلا ليئارسإ عقاوم نيسحتل ىرخأ تاعاس عضب يئاهنلا تقولا تدّدمو

 سبلأف .ةيجيتارتسالا قرطلا قرافمو لالتلا ممق لتحي نأ يدنج لكو .ةدحو لك

 هيفظوم دوزو .ًادوخ هيخابط (Ahuvia Tabenkin) نكنبات agai تارباخملا طباض



 برحلا نم مايأ ةتس 00۰

 .ةينشخلا لامش (al-Rugada) داقرلا فرج ةمق ىلع سولجلل مهلسرأو حالسلاب

 .ةحيطبلا يقرش لامش عقت ةيفلخ قطانم ىلإ دونجلا لقنب تايحورملا تعباتو

 كانهو انه ةرثعبم تامواقم رهظت تناك ذإ .ةمواقم نود تايلمعلا هذه رست مل

 قحالت غيم زارط نم ةيروس ةرئاط تناك تاظحللا نم ةظحل يف .نيح ىلإ نيح نم

 دهو يف ناريطلاو ضافخنالا ىلإ اهرطضا يذلا رمألا ةيحورملا رازاعلإ ةرئاط

 رحبل يبونجلا ئطاشلا ىلع بيقنلا زتوبيك يف مالسب ةيحورملا تطبه .ضفخنم

 سيئر يفوه قحسإ لوقيو .لارنجلا ةيحتل رتوبيكلا ءاضعأ نم ديدعلا عره .ليلجلا

 :ةثداحلا ىلع Lakes .اهتاذ ةرئاطلا نتم ىلع فيلرابو وه ناك يذلا تايلمعلا ةئيه

 .لافطأو ءاسنو لاجر .أدبأ ىسنت ال بيقنلا ءاضعأو وداد نيب ةدحولا ةدوع نإ»

 .ثدح Ley ًاجاهتبا كلذ ناك .هنولبقيو هنوقناعي .هلوح اوقلحت .نوكبيو نوكحضي
 )10( .«نآلا ىهتنا يذلا سوباكلا نم مهصالخبو

 يف رجفتملا عضولا أده .لاتقلا تقو دافن هعبت يذلا .لوب عم ناياد ءاقل أبن نإ

 تاروانم يف نمزلا رصنعب نويليئارسإلا بعل :ًالئاق ربراب ظحال .ةدحتملا ممألا

 ةفاح ةسايس نأو .«ةيواهلا ةفاح ىلإ ملاعلا اولصوأ ىتح نمألا سلجم يف ةيسايس

 ةيلايربمإلا ىلع مجهتلاب وكينريديف رارمتسا نم مغرلا ىلعف .ترمثأ دق هذه ةيواهلا

 در يأ ردصي ملو .ليئارسإ نيدي رارق pau مل هنإف .ةيليئارسإلا -ةيكيرمأ- ولكنألا
 نم (Pinchas Noi) يون ساحنب لينولوكلا لقتسا امدنع .يتايفوس وأ يبرع لعف

 ىلإ يلاتلا مويلا يف ةيحورم ةرئاط .يكلساللا لماعو .ةرشع ةثلاثلا ينالوج ةبيتك

 .هتمف ىلع ليئارسإ ملع اعرزو نومرح لبج

 ام ةيوستب لب .ضرألا ىلع يركسعلا عضولا ىلع ةدحتملا ممألا يف زيكرت دعي مل

 نأشب مهفقاومو مهءارأ علطتسي دفو ىلإ دفو نم لقتني غريب دلوغ ذخأ .برحلا دعب

 ًاهجو .ةرشابم تاضوافملا نوكت نأ ضرتفاو .ةيليثارسإ - ةيبرع تاضوافم دقع



 ۵۵۱ وينوي ٠١ :سداسلا مويلا

 نأشب ةيئدبم تاقافتا نع رفست نأو .روضحلاب ةدحتملا ممألا طيسو قح عم .هجول

 باحسنا ةلأسم نوكتس» :ًائبنتم بتكو .تارمملا يف ةحالملا ةيرحو تاوقلا لصف

 .ةقد رثكألا ةيسيئرلا ةلأسملا يه .ةلماش ةيوست نم ءزجك باحسنا لباقم .طيسب

 .«رانلا قالطإ فقو تبثي املاح

 روطتلا ىلإ .ةكرعملا ناديم ءارو ام ىلإ نوعلطتي ملاعلا ةداق ناك كلذك

 كلت اهريثتس يتلا تاعازنلاو تاسكاشملا تدبو .برحلا نع مجانلا يسامولبدلا

 :نخاسلا طخلا ىلع نوسنوج ىلإ نغيسوك اهب ثعب يتلا ةلاسرلا يف ةيلج ةلحرملا

 ةوطخلا يف عورشلا يرورضلا نمف .مويلا تهتنا دق ةيركسعلا لامعألا تناك اذإ»

 «ةندهلا طخ ءارو ام ىلإ ةدوعلاو ليئارسإ اهتلتحا يتلا قطانملا ءالخإ يهو ةيلاتلا

 ءاقبإ نم دب ال هنأ ىرأو» ةيباجيإ ةظحالمب هتلاسر يتايفوسلا ميعزلا ىهنأ كلذ عمو

 ىمظعلا ىوقلا نواعت لامتحا ىلإ كلذب ًاريشم «ةلأسملا هذه لوح مكعم لاصتالا

 عيضوت !dale يف daaa سيل .ركفي .هتيحان نم .نوسنوج ناك .ةيضقلا هذه نأشب

 عارصلل دح عضو يهو ةيرهوجلا ةلأسملا يف ًاضيأ لب .باحسنالا يفو تاوقلا

 :ًالئاق نغيسوك ةلاسر ىلع باجأف .ةقطنملا يف ةئيبلا رييغتو -يليئارسإلا- يبرعلا

 سركن نأ لمآو .تهتنا دق طسوألا قرشلا يف ةيركسعلا لامعألا نأ نآلا ودبي»

 (I) .«ملاعلا يف مئاد مالس قيقحتل مايألا نم تآ وه اميف اندوهج





Laدعب  allتام  

 ديدجلا/ ميدقلا طسوألا قرشلاو ثادحألا ليلحت «تاباسح فشك

aieرصقأ وهو .برحلا هتقرغتسا يذلا نمزلا وه كلذ :ةعاس نوثالثو ناتنثاو  
 ٠٠٠٠١ نيب ام نويرصملا رسخ ةريصقلا ةرتفلا كلت يف .بوتكملا خيراتلا يف نمز

 وأ حرجو .يندرأ يدنج 7٠١ لتقو ؛:نيدوقفم اولجس 0٠٠١ مهنيب نم .لجر ١٠٠16و

 اذه فاعضأ ةعبرأو .ًاليتق :00ب تردقف ةيروس رئاسخ امأ . 1٠٠٠ نم رثكأ دقف

 شيج ماقرأ نأ مغر TOW حرجو 1۷۹ لتقمب ليئارسإ تفرتعا .ىحرج ددعلا

 ناكسلا ةبسن ةلالدب لداعي اذهو .ليتق ۸٠٠ ىلإ تعفترا دعب اميف يليئارسإلا عافدلا

 )١( .ًايكيرمأ 0٠

 قلعتي ام يف ًانيابت رثكأ دعي رهبملا رئاسخلا تالدعم يف نيابتلا نأ تبث دقل

 ٠٠٠و :ًالارنج ۲۱ مهيف نمب يرصم 05٠٠١ ليئارسإ ترسأ دقف .برحلا ىرسأب

 بسح .نييتايفوس نيراشتسمو :ًايندرأ 00+ و :(طقف أطباض نوثالث مهنم) ًايروس
 .طقف ًاريسأ رشع ةسمخ اوغلبف نييليئارسإلا برحلا ىرسأ امأ .ليئارسإ ءاعدا

 مهنإف .رخآلا ىلإ فرط لك اههجو يتلا مهمادعإو ىرسألا برضب تاماهتالا مغربو
 ليئارسإف . ًاروهش ىرسألا لدابت ةيلمع ترخأت .لامجإلا هجوب ةنسح ةلماعم اولموع

 ماعلا ذنم سسجتلاب نيمهتملا نييرصملا دوهيلا نينوجسملاب ىرسألا لدابت تطبر
 نكي مل (Eli Cohen) نيهوك يليإ agin نمو .نيموكحملا نيديدعلا ءالمعلابو 4

 عم ثحابتلا اوضفرف .نيبضاغلا مهارسأ ةداعإ يف نيبغار نويروسلاو نويرصملا

 )7( .ةرشابم ليئارسإ



 برحلا نم مايأ ةتس 004

 تادعملا عيمج ترمد .ةيداملا دونبلا يف لب .رشبلا يف نكت مل .عسوألا ةوجفلاو

 نوزخم ىلإ ةفاضإ .رالود نويلب ۲ اهتفلك تغلبو .طقف 7١6 الخ ام ةيرصملا ةيبرحلا

 ماس خيراوص يتيراطبو .ًاعفدم ٠۸٤و .ةبابد ۲۲١ - ليئارسإل ةمينغ حبصأ ريبك

 APC ه5و .ةبابد ۱۷۹ :كلذك ةملؤم ةليوط ةيندرألا ةمئاقلا تناكو .ةبكرم ١٠٠٠و

 نم نويروسلا جرخ .ةعونم حالس ةعطق ١٠٠٠٠و .ةبكرم 17١5و .ًاعفدم 77١٠و

 ۸١١و .ًاعفدم 4٠١ اورسخ دقف .ةيبرعلا شويجلا ةيقب نم رئاسخ Jab برحلا

 .نييليئارسإلل تمّلس ةبابد نيعبرأ ىلإ ةفاضإلاب .ةبكرم ١٠٠٠و .ةبابد

 يف مهنم نوسمخ .ةيداعم ةرئاط EIA هلامجإ ام يليئارسإلا وجلا حالس رمدو

 ةلتاقملا رصم تارئاط نم / 80 مقرلا لمشيو .ةيوج ةراغ ۲۲۷۹ يفو .ةيوج كراعم

 يركسعلا قحلملا (R-Goring Morris) سيروم غتيروغ.ر قلع .اهتافذاق عيمجو

 ةيوجلا ةحالملا خيرات يف وجلا حالس مقي مل» :ًالئاق بيبأ لت يف يناطيربلا يوجلا

 يليئارسإلا وجلا حالس اهب ماق يتلا ةلمحلا نم امسح رثكأو عرسأ ةلمحب ةيركسعلا

 ةرئاط YI ليئارسإ ترسخ دقف .نمث نود نكي مل كلذ نكلو .«ةثيدحلا برحلا يف

 يتايفوسلا داحتالا ضوع نيح يفو .يوجلا اهحالس نم / ٠١ يلاوح يأ .ًارايط 18و

 تارئاطل ليئارسإ تابلط نإف .غيملا تارئاطب ةعرسب امهدوزف ايروسو رصم ىلع

 .ةقلعم تلظ ةيكيرمألا كوه ياكسو ةيسنرفلا جاريم

 نإف ةرصاعملا سيباقملاب ةيلاع تناك ةيركسعلا رئاسخلا نأ نم مغرلا ىلعو

 .سدقلا فصق ادع اميفف .ةظوحلم ةروصب ةضفخنم تناك نييندملا نيب رئاسخلا

 ةفضلا يفو ةزغ يف نيرواجملا نيينيطسلفلاو .ةيدودحلا ةيليئارسإلا تانطوتسملاو

 دادعأ تناع كلذ عمو .ىربكلا ةيناكسلا زكارملا نع ًاديعب لاتقلا ىرج دقف .ةيبرغلا

 تاريدقت بسح) ينيطسلف ١70٠٠١ بره ذإ .ةديدش ةاناعم نيلتاقملا ريغ نم ةريبك

 مهنم ندرألا ىلإ ةيبرغلا ةفضلا نم (ندرألا تاريدقت بسح) ١٠٠٠6٠و (ليئارسإ

 مل ليئارسإ نأ نيح يفو .ةسئاب تاميخم يف ةيناث اونكسأو ةيناثلا ةرملل أجل نم

 ىلع مهعيجشتل وأ .هفاقيإل ًائيش لعفت ملو .برهلا اذه عيرست يف ًاريثك مهست



 000 تامدصلا دعب ام

 عنميل ندرألا رهن فافض لوط ىلع نئامك ًايئدبم ماقأ عافدلا شيج نإف .ةدوعلا

 . ًايناسنإ ال ًالمع !Lab ًاربتعم برحلا نم عوبسأ دعب ناياد اهآر نأ

fillyمهعنمت ملو جورخلا ىلإ نييندملا ليئارسإ عفدت مل .نالوجلا ةبضه يف . 

 عافدلا شيج ططخ يف ةنيعم طورش وأ ةدام دوجو مدع نم مغرلا ىلعو

 ًاصاخ أرمأ ةماعلا ناكرألا ةئيه تردصأ دقف .نييروسلا نييندملاب قلعتت يليئارسإلا

 نم وأ ةيروسلا تاعفترملا نم نويورقلا درطي ال» :يتأي ام ىلع صني )١١١١۳١( مقرب

 اودرط نييورقلا نأ دعب اميف تعدا قشمد نكل .«ايروس يف ةلتحملا يضارألا

 اوبره مهتيبلاغ نأ اودجوف نييندمب اوكتحا نييليئارسإلا ضعب نأ عقاولاو .ًايعامج

 .نيمجاهملا لوصو لبق ةيروسلا ةدايقلا عم

 ةلكشم لثمك اهلثم VAW ماعلا يئجال ةلكشم نأ ليئارسإ ترصأ .لاتقلا فقو دعبو

 ًايمسر برعلا ضفر .لماش مالس ةدهاعم راطإ يف لحت نأ بجي ء1۹4۸ ماعلا يئجال

 امدنعو .مهيلع ضيوعتلاو طرش وأ ديق نود نيئجاللا ةدوع ىلع اورصأو .بلطملا اذه

 ىلإ ةدوعلا نينطسلفلا ضعبل حمستل ماعلا كلذ فيص يف دعب اميف ليئارسإ ىلع طغض

 (Y) .مهنم ليلق الإ ضرعلا كلذ نم دفتسي مل .ةيبرغلا ةفضلا

 نيئجاللا ةمزأ ىلع ًاروف هلظب ةيبرعلا دالبلا يف دوهيلا داهطضا ىقلأ دقل

 نيرواجملا دوهيلا ءاغوغلا مجاه ىتح ليئارسإ راصتنا أبن عاش نإ ام ذإ .ةيواسأملا

 كلت يف نيميقملا اومجاهو سنكلا اوقرحو برغملاو سنوتو نانبلو نميلاو رصم يف

 ةباصإو ًايدوهي VA لتقم نع ايبيل .سلبارط يف تبكترا ةحبذم ترفسأو .نادلبلا

 .لاقتعا زكارم ىلإ نوجانلا قيسو ٥

 ماخاح مهيف etre لصأ نم يرصم يدوهي 8٠١ ىلع ضبقلا يقلأو

 ةيدوهيلا ةيلاجلا امأ .مهتاكلتمم ةموكحلا ترداصو .ةيردنكسإلا ماخاحو ةرهاقلا

 مهؤامعز نجسو .يلزنملا لاقتعالا تحت اوعضو دقف دادغبو قشمد يف ةميدقلا



 اميفو (t) .ةبيقح ىوس مهنم نوريثكلا لمحي مل يدوهي ۷٠٠٠١ درطو .اومرغو

 رمحألا بيلصلاو ةدحتملا ممألا تالواحم تدص امك .تاءادتعالا هذه يبرع

 . دوهيلا ءالؤهل طسوتملا

 مهددع غلابلاو ليئارسإ مكحل نوعضاخلا نوينيطسلفلا ضرعتي مل .ةنراقملابو

 بلس ثداوح تلجس هنأ لإ . ةمظنم تاقياضم وأ داهطضا يأل ةمسن نويلم١."؟

 .رارضأب ةليقلق تويب فصن نم رثكأ بيصأ ذ إ - ةماعلا تاكلتمملل بيرختو بهنو

 يندرألا نوناقلا نم جيزم وه نوناق مهيلع ضرفو .ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلل

 يتلا مهعقاوم يف نيينيدلا ءامعزلاو نيينيطسلفلا ةيبلاغ يقبأ .يفرعلا نوناقلاو

 - لكيهلا لبج ةمق يف دوجوملا يمالسالا فقولا كلذ يف امب برحلا لبق مهل تناك

 عمو .رارقلا اذه ذاختال ناياد يشوم نودقتني نويليئارسإلا روقصلا لعج يذلا رمألا

 ثيح ةميدقلا سدقلا ةنيدم يف ةيحماستلا اهتسايس نع ليئارسإ تفرحنا .كلذ

 .يبرغلا رادجلا مامأ ةالصلل ةحاس ءاشنإ لجأ نم ةبراغملا نكاسم تلازأو تمده

 (Beit ابون تيبو (Yalu) ولاي :ىه ىرق ثالث ريمدت رارق ناك Yue تارارقلا رثكأو

(Nobaساومعو  (Imwas)نورطللا رمم يف يجيتارتسإ قرط قرتفم ىلع ةعقاولا  

(Latrun)يف سدقلا راصح ىلع ضيرحتلاب ةثالثلا ىرقلا هذه نويليئارسإلا مهتا  

 دعب نكلو .دللا oie ريخألا مهموجه يف نييرصملا نييئادفلا ءاويابو VASA ماعلا

 ملو .ةياهنلا يف تذفن اهنكلو .هذه ةلازإلا رماوأ ذيفنت دونجلا نم ديدعلا ضفر كلذ

 طقف مايأ لبق اولفتحا نيذلا برعلا دض ةيماقتنا تاءارجإ كلذ دعب ذختت مل

 قرطلا فصرو ةميدقلا ةنيدملا سنك رمد دق ندرألا نأب ءاحيإلا نإ .ليئارسإ لاوزب
 مامضنالا نم ناياد عنمي مل نوتيزلا لبج نم دوهيلا روبق دهاوشب ضيحارملا ىتحو

 )0( .ىصقألا دجسملا يف ةعمجلا ةالص يف ملسم ٠٠٠١ ىلإ



 ¥00 تامدصلا دعب ام

 برحلا ةجيتنب اهلك نيئجاللاو ىرسألاو تاباصإلا لئاسم ةياهنلا يف تمزُف
aly dolتوما نشف  EER paulنرم قيم  Eةف نآلا امج  

 تناك امم رطخلل ةضرع رثكأ تحبصأو .لصألا يف هيلع تناك ام فصنو فاعضأ

 ةلودلا تحبصأو .ةيبرعلا ةيعفدملا ىمرم نمض تدغ اهلك اهندمف .برحلا لبق هيلع

 نم مغرلا ىلعو .سدقلا اهتمصاع تدحوتو .ناّمعو ةرهاقلاو قشمد ددهت ةيدوهيلا

 ىلع تعبطنا يتلا ةمئادلا تامصولاو .يتايفوسلا داحتالا عم تاقالعلا عطق

 مارتحا ليئارسإ تبستكا دقف -يتربيل ةثداح نم مغرلا ىلعو- اسنرف عم تاقالعلا

 sis Yoga ER ىلإ وور بف alle كرام: ع وقع Batt تازلا
 ىأر فيك هل هتياور ءانثأ an Guay يكل .سانلا ةيقب نود نم .شيجلا حور رابتخا نم

 ىرخألاو .ةعقربم ةيزمرق مامح ةعبقب ةدحاو .نيتيليئارسإ نيتيدنج لقت بيج ةرايس

 ىضوفلاو كوكشلا دعب» .بقنلا ءارحص يف ةرايسلا نادوقت ةيوسن ةمامع سبلت

E Ghee seca;ناك  biaهما  EE VEEنيكي لم  
 .«رعاشملاو باجعإلا

 برحلا دعب ةأجف .برحلا لبق رضتحي ناك يذلا يليئارسإلا داصتقالا شعتنا

 ةرجهلا تفقوتف .ءانيس رابآ نم طفنلا جارختساو ءاهيلإ تابهلاو حايسلا قفدت بيسب

 .راصتنالا دجم يف ةكراشملل اهيلإ ددجلا نيرجاهملا فالآ عراسو .دالبلا نم

 ىدم ىلع حيدملا ليلكت اهتفاحص تذخأو .دجملا كلذب Las .ليئارسإ تمعن دقل

 كص نع سترأاه ةفيحص تربخأو .هتوقو هتيرقبعو .شيجلا ةعاجشل .عيباسأ

 لهألا اهعنصي يكل «رصنلا ةكعك» اهتمسأ ةكعكل ةفصو تمدقو .ةديدج «رصت ةلمع»

 ىلع نم :دللا يف بجعم عمتسمل نابيإ ابأ لاقو .مهتويب ىلإ نيدئاعلا دونجلا ىلإ
 .يليئارسإلا عافدلا شيج هزرحأ يذلا ديجملا رصنلا نع تنلعأ .ةدحتملا ممألا ربنم

 امك ضرألا ممأ رظن يف ًامارتحاو ًاميركت رثكأ ليئارسإ نكت مل .سدقلا ريرحت نعو

 انللذأ دقل» :ًابيذهت لقأ ةروصب ءارزولا سلجم ىلإ فيلراب ميياح لاقو .«مويلا يه
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 604 تامدصلا دعب ام

 ًامئاد ناعتمتي نيذللا نيبارو ناياد نم لك نآلا ىقترا دقل .«ةيبرعلا لودلا عيمج

 تاتشلا يف لب نييليئارسإلا دنع daaa سيل «نيدوبعملا» ةبترم ىلإ .ةعساو ةيبعشب

 ةئيه سيئر حنم امك .«تاماقلا يبصتنم نوشمي» دوهيلا برحلا تلعج ثيح ًاضيأ

 برحو .ةعاجشلا برح :ةحرتقملا ءامسألا نيب نمو .برحلا ةيمست فرش ناكرألا

 مايألا برح» وهو .ًاقيرب لقألا مسالا راتخا نيبار نكلو -رونلا ءانبأ برحو .صالخلا

 .ةتسلا قلخلا مايأ كلذب ًارضحتسم «ةتسلا

 ةظحلل ةيليئارسإلا تاذلا ةيؤر نم (ايؤرلا رفس ىلإ ةبسن) يويؤرلا بناجلا ادب

 دجو دقف .طقف ةظحلل نكلو - مزهت الو رهقت ال يتلا ليئارسإ ةروصب فس دق هنأ

 بايغ هتظحالم ىدل يناطيربلا ريفسلا (Michael Hadow) اوداه ليشيم

 ةئداهلا ةقيرطلاب قلعتي «بعرم هنكلو Lae ًايحوم ًائيش» ةيريهامجلا تالافتحالا

 .داتعملا يمويلا مهلمع ىلإ اوداعو .اهوحبرو .برحلا ىلإ نويليئارسإلا اهب بهذ يتلا

 هوبكترا يذلا مثإلاو .نويليئارسإلا اهب سحأ يتلا رصنلا نم حايترالا مدع رعاشم نإ

 دعب تيرجأ تالباقملا نم ةعومجم يف بصنا كلذ لك .اهودبكت يتلا رئاسخلا ملأو

 (Shai) ياش لاق .«عباسلا مويلا» am يمس ام يف تازتوبيكلا ءاضعأ عم برحلا

 مأ يف نييلظم داق يذلاو (Afikim) مكيفأ زتوبيك نم Lele ۲۷ رمعلا نم غلابلا

 .رصتنن فوس اننأب انتقرعمل وأ برعلا لتقل ةداعسلاب وأ ةجهبلاب رعشن مل» :فيطق

 كلذ نيب ريبك قرف كانه نكلو .هب مايقلا انيلع بجي ’Le Lin اننأب طقف انرعش لب

 aol» olase (Gival Haim) نم (Gal) لاغ لاق لثملابو «.ةداعسلاب روعشلا نيبو

 قلطت كنإف .ةيقدنب لمحي هتيأر ول ىتح ؟يبرعلا دض يدل اذام» :ةبابد عفدم يمار

 ىتح ماري ام ىلع اهلك رومألا ريست ...هترسأ هل نأو .ناسنإ هنأ فرعتو .هيلع ر رانلا

 دين هقفر هذهو .«برحلا نعلن انأدب اهدنع .ًاتيم ًاناسنإ اهيف ىرت يتلا ةظحللا

(Rivka Niedt)اشوأ زتوبيك نم  (Usha)ىدل اهرعاشم اهتاركذم يف لجست  

 .تاقلط ...ةفيخم ةجضو .جراخلا يف ليقث فيثك داوس» :شيرعلا ىلإ اهلوصو
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 .ةباحس امهوشغت نانيعلا .قنتخي قلحلا ...ةعزفم ةريصق يود تاوصأ .تاخرص

 ةرداص ةنتن ةحئار نم ةريبك تابه ىوس بلجت ال ... حيرلا نكلو ... ًاجراخ ضكريف

 .«دوسأ بابذ نم تامامغو .تاومألا نع

 :ًاثيدح اوتام نمل ةاثرم يهو (مالسلا

 انديعي دحأ نمام

 ءاملظلا انروبق قامعأ نم

 ءاره paill ةشعر

 ءابه حدملا ةدوشنأ

 مالسلل ٌنغنلن

 لهتبن اسمه سيل

 مداشلل ی لب

 ةفص <y .برعلا دنع OLS املثم برحلا هاجت ضقانتو ةيجاودزا كانه نكت مل

 ةميزه نم هيحوت امل مهرظن يف ةهيرك تناك برحلا ىلع تفيضأ يتلا abi) ةتس)

 لثم ًانيكست رثكأ وأ ؛ةبكنلاو .ةسكنلا :لثم أظفحت رثكأ تايمسم ىلإ اوؤجلف .ةفطاخ

 دحأ هامسأ Les برعلا عرش ىتح رانلا قالطإ فقوت نإ امو .(ناريزح) وينوي برح

 «ريبكلا حوضولاو ليقثلا طغضلا نم ةظحل يف قيقدت» طسوألا قرشلا يخرؤم

 تاحاسم ىلع تلوتساو .يخيراتلا مهزجع تحضف ةريغص ةلود نأ فيك» نوصحفي

 اهتلوجرب اهزازتعاو اهتحلسأ ضرعت تناك يتلا شويجلا ترمدو .ضرألا نم ةعساو

 ًاطابحإو Lists نورهظي نوركفملا ذخأو .«ةريخألا دوقعلا لالخ ءايربكو رخفب
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 اوذخأو -ةيريهامج ةكرحك دعب ةمئاق اهل موقت نلف- ةيبرعلا ةيموقلا هاجت نيديدش

 .ةيطارقميدلاو ثيدحتلا هاجتاب نوطغضي

 .يبوكلا وأ يمانتيفلا طمنلاك ةيركسعلا ةيلاكيدارلا نم ديزم ىلإ نورخآ اعد امنيب
 .يبرعلا عمتجملل ملؤم صحف يرجي فوسو .ةمراصلا مالسإلا تايلوصأ ىلإ ةدوعلا وأ

 .ةيبرعلا ةيسفنلاو ةيبرعلا ةيصخشللو .هفعضو هيف ةلصأتملا هتاعزنو

 نع ةيلوؤسم ةيأ لمحت بنجت ىلع برعلا نويسايسلا رصأ .ىرخأ ةيحان نمو
 دبعف .تاذلا ةعجارمو يتاذلا ناطبتسالا ةيلمع يف طرخنا مهنم ليلقو .ةميزهلا

 ةيكيرمأ - ولكنألا ةديكملاو نيدرمتملا نييرصملا طابضلا ىلع موللاب يقلي لظ رصانلا

 (Bunch’s شناب برح وه ًابيرغ Leul اهيلع قلطأ برح يف رصمب ةميزهلا لازنإل
(Warىلإ يمتنأ يننأ ودبي» :هبعشل لاقو .ًايردق ًايربج حبصأ دقف نيسح كلملا امأ  

 .دجملا اولانت مل نإف ...ةياهن الب اهدلب لجأ نم تايحضتلاو ةاناعملا اهيلع بتك ةرسأ

 قمعأ نإ .«هللا ةدارإ يه هذه OY لب .ةعاجشلا ىلإ مكراقتفا ببسب كلذ سيلف

 مهنوكل ةيبرعلا دالبلا يف اودقتنا نيذلا نييروسلا ءامعزلا نم ناك ةميزهلل ضفر
 يناديوس لارنجلا لاق دقف .ًاريثك اولتاقي مل مهنكلو برحلا ءدبل ًاريبك ًادهج اولذب

 لب .ايروس نم لايمأ ةعضب لالتحا نييليئارسإلا فده نكي مل» :ثدح ام ًاللعم
 نيرصتنم انسفنأ ربتعن اننإف اذهلو .كلذ اوققحي ملف .ةيمدقتلا اهتموكحب ةحاطإلا

 تطقس ول» :هلوقب يأرلا اذه .سوخام .ةيجراخلا ريزو لّمَجو .«برحلا هذه يف
 ثعبلا ةراسخ نع ضيوعتلا نكمي ال نكلو .امهئانب {dale ناكمإلابف .بلح وأ قشمد

 phi ةتس تلتاق اهدحو ايروس نأب» دسألا ظفاح حرصو .«ةيبرعلا ةمألا لمأ هنأل

 .«ةوق نم تيتوأ ام لكبو .,فقوت نود

 (Y) .لتق هنإ ليق .ةميزهلا يف قيقحت ءارجإب راغصلا طابضلا دحأ بلاط امدنعو

 نأ دعب YOAT ماعلا برح ةميزه بابسأ نع lile ثيدحلاب نويرصملا أدبي ملو
 ىصضاملا يديدحلا حالص بتك اذكهو . 7 ماعلا برح دعب هتمارك شيجلا درتسا



 يننكمي» :لوقي .ةميزهلا نع نيلوؤسم اوربتعا نيذلا طابضلا تامكاحم يف سيئرلا

 تزفتسا دقف .برحلل ليئارسإ تعد يتلا يه .ةيسايسلا رصم ةدايق نإ لوقلا
 ةيطارقوريبلا ةدايقلا» يزوف لارنجلا درفأو .«ةهجاوملا ىلع اهتربجأو حوضوب ليئارسإ

 تاعيفرتلا» نع قداص دمحم ثدحت نيح يف .ةيلوؤسملاب «رماع رايهناو .ةيدرفلا

 عالطإ نم شيجلا فوخ نعو .ةربخلا ساسأ ىلع سيلو .ءالولا ساسأ ىلع تايقرتلاو

 .ًاحيلست نسحأ» مهنأب نييليئارسإلا فصو دقف ىجترم امأ .«ةقيقحلا ىلع رصان

 دومحم يقدص راشأو .«لاتقلل ةدارإ ىوقأ .ودبي ام ىلع مهنأبو .ًاميظنتو .ةدايقو

 .خيشلا مرش لالتحاو ةيلودلا ئراوطلا تاوق جارخإ يف لجعتملا رارقلا» ىلإ هعبصأب
 ةحلسألا ىلع ًايلك اندمتعا دقل» :ًالئاق دهشو .«ىلوألا ةيليئارسإلا ةبرضلا يفالت يفو

 دقف نيدلا ييحم ايركز امأ .«شيجلا نوؤشب ًامزتلم pale ريشملا نكي ملو .ةيسورلا

 يدنج لك مسا نويليئارسإلا ملعي نيح يف» :لاق ذإ .تارباخملا فعض ىلإ ةميزهلا ازع

 .«ناياد يشوم تيب عقي نيأ ملعن ال نحن اننإف .ًاضيأ هتجوز مساو .ةزاجإ يف يرصم

 يبرح يف هلشف يف قيقحت ءارجإ شيجلا ضفر ىلع موللا يربص يلع عضوو

 هنأل رصانلا دبع ناردب سمش مال امنيب .نيلوؤسملا طابضلا درطو .نميلاو سيوسلا
 نيمك ىلإ .دحأ ريشتسي نأ نود .انداقو .ةديصم يف شيجلا تعضو تارارق ذختا»

 (A) .ءاكيرمأ ةدعاسمب انل هتبصن دق ليئارسإ تناك

 عم .لاؤسلا كلذ نع ةباجالل ءافصحو ءامكح ىلإ ةجاح ال كلذ ثدح فيك

 مهزجعو ةيتايلمعلا ةدحولل برعلا راقتفاو .زفاوحو ًابيردت ليئارسإ قوفت ةظحالم
 يدنجلا نيب داحلا قرفلاو .يصخشلا رصنعلا ىلع واداه دكأو .مهودع مهف نع

 .«يبرعلا يدنجلاو يليئارسإلا

 لب .ةحلسألا ثدحأب ةرفوب نيدوزم نيفرتحم اوسيل (برعلا) دونجلا ءالؤه ناك»
 لقن طئاسوب ةكرعملا ىلإ اولقن بيردتلا يدودحم طايتحالا نييندملا نم مهمظعم

 ةفرتحملا ةيبرعلا شويجلا ترهظأ لباقملابو .ًأساسأ ةيندم تامدخب نيدوزم .ةيندم

 يف هنع لقي ال أزجعو .اهنونفو ةثيدحلا برحلا رصانع ناقتإل الماك ًاراقتفا
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 تناكو .سورلا اهب مهدوزي يتلا ةمدقتملا ةزهجألاو ةروطتملا ةحلسألا مادختسا

 ريغ نم ودبي ثيحب ةراهملا ىلإ رقتفت تاهبجلا عيمج يف شويجلا هذه تادايق
 نع رفست نأ ضورفملا ناك برحل بيردتلاو دادعإلا نم نينس رشع دعب لمتحملا

 .«كاذ اهفده ققحت نأو .ليئارسإ ةدابإ

 ناكرألا ةئيه ىلإ ريخألا هريرقت دقتنا ذإ .ةلماجم لقأ ناك ناياد يشوم نأ تبث
 يف اهددرتو .ةدحتملا تايالولا ىلع طرفملا اهدامتعاو .رصان اياونل اهتءارق ءوس

 .بويعلا هذه مغربو .كلذ عمو» :لوقي بتكو .قئاضملل رصم قالغإ ةظحل فرصتلا

 وه بيسلاو .«تاهبجلا عيمج ىلع طوطخ ىصقأب ةتسلا مايألا برح ليئارسإ تهنأ

 هتبغرو ودعلا ةوق مييقت يف اهلشفو .ىلوألا ةبرضلاب مايقلا ريدقت يف رصم لشف

 مهيلع تفضأ يتلا ءاطخألا هذه نويليئارسإلا رركي فوسلو .اهمادختسا يف

 (A) .«برعلا عم ةيلاتلا ىربكلا مهبرح يف .تاونس تس دعب ةسرطغلا

 ال مهف :برحلا ليئارسإ تحبر فيك pu يذلا وه ليلحتلا اذه لثم ناك امبر
 نم ةلحرم ةيأ اوسردي ملو اوططخي مل ذإ .اهليلعت وأ اهتجيتن ثادحإ نوعيطتسي

 ديع شيج ريمدتو يرصملا ديدهتلا ىلع ءاضقلا فادهأ قييقحت دعب عارصلا

 الو .ةيبرغلا ةفضلا لالتحا الو .ءانيس ةريزج هبش لماك ىلع ءاليتسالا الو .رصانلا

 دعي يذلا .نويليئارسإلا هيمسي امك سدقلا «ريرحت» ىتح .نالوجلا تاعفترم قلست
 نإ .بلغألا ىلع ةفداصملاب cle .ةيناحيسم ةجيتن ربتعيو .برحلا يف ثدح مهأ
 ولف .لاتقلا جئاتن تددح يتلا يه .ةيقطنملا تارارقلا سيلو .اهمخزو برحلا تابلقت

 نع نويندرألا عتتما ول وأ .لاتقلا نم موي لوأ دعب لاتقلا فقو تلبق دق رصم نأ
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 قحاللا اهخيرات .ًادج ةفلتخم ةروصب نآلا ةقطنملا تدبل («ول» ضيف نم ضيغ
 امبر كلذ لك -مالسلا نع ينضملا ثحبلاو .تاركتبملاو تاقارتخالاو تاضافتنالا-

 .ًاضيأ ةفلتخم ةروصب روطت



 حتتفا دقل .برحلا بوشن ىلإ تدأ يتلا ةيلمعلا تريم يتلا يه ةلثامم ةيوزن نإ

 فرفرت نأ درجمب ةفصاع ثدحت يتلا ةريهشلا ةشارفلا ةروصب باتكلا اذه

 قرشلا دهشي امبر VATI ماعلا نم (يناث نيرشت) ربمفونب ءادتباف .اهتحنجأب

 ةلاسر لاصيإ نع ربراب يناوت .لاثملا ليبس ىلعف .«تافرفرلا» هذه نم ًاريثك طسوألا

 نع تأشن يتلا عومسلا ىلع ةراغلاو .لوكشإ ىلإ نيسح كلملا اهب ثعب يتلا ءازعلا

 .دصق ريغ نع نييندرألاو نييليئارسإلا دونجلا مادطصاو .ؤكلتلا اذه

 ءارو ءابتخالاب» رصم ماهتاب ةميزهلا نم هجولا ءام ذاقنإل ةيندرأ تالواحم ترجو

 .تاوقلا هذه .درطب .ماهتالا كلذ ببسب .رصم مامتهاو «ةيلودلا ئراوطلا تاوق

 تءاجو لوكشإ تفعضأ يتلا ةيسايسلا تايلآلاو .رماعو رصان نيب ةدقعملا ةقالعلاو

 هرثأ هل ناك اهنم لك - فوخلاو ةينيفوشلا فرشلا رصانعو .عافدلا ةرازو ىلإ نايادب

 - ةظحل رخآ يف «رجفلا ةيلمع» ءاغلإ .ةعقوتم ريغ ةصيوع قرطب ثادحألا ىلع

 - ليلق دعب رصمب ليئارسإ هتلعف ام ليئارسإب رصم لعفت نأ رصم صرف نم ةصرف

 .ةيركسعلا ةيلمعلا ةيئاوشع ةداح ةروصب حضوت

 ةيلاكيدارلا لثم ةعوتنم رصانعل نكمي ال ذإ .اهفايس ىضوفلا كلتل ناك .كلذ عمو

 لاغشناو .يبرعلا- يبرعلا سفاتتلاو .يسايسلا طاشنلاب ليئارسإ سامغناو .ةيروسلا

 ةلسلس يف عمتجت نأ ةيرصملا تاعلطتلاو .تايفوسلا فواخمو .مانتيف يف اكيرمأ

 -يبرعلا عارصلا اهب فصتي يتلا ةديرفلا ةينبلا يف الإ .برح نع ضخمتت تالعافت

 ريغ ثادحأ عباتت مامأ بابلا قايسلا كلذ حتفي ىتح برحلا أدبت نإ امو .يليئارسإلا

 لش نمو .يتربيل ىلع ليئارسإ موجه ىلإ .ةيبرعلا شويجلا رقهقت نم أءدب .ةعقوتم

 .لخدتلا يف تايفوسلا لشف ىلإ نمألا سلجم

 ةا تقرت له ةا هذه ترخلا فرغ له كلو رخل ةكينلا هده كرست

 ؟ماكحألاو نيناوقلا نم امامت ةديدج ةعومجم تأشنأ له وأ .ًاريغت لقأ مأ Las رثكأ

 ًايرهوج زيمتم ثيدح طسوأ قرش جتنأ .ًاقالخ ألمع أقح ةتسلا مايألا كلت تناك له

 .؟ميدقلا طسوألا قرشلا نع
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 :نيئفاكتم نيب فرشم مالس

 سرك يذلا ةيربعلا ةعماجلا جردم يف تالافتحا ةدع لب .دحاو لافتحا دقعي مل

 (Leonard Bernstein) نياتشنريب درانويل داق دقف ..ربكملا لبج ةمق ىلع ًاثیدح

 نوسلدنمل نامكلا وتريسنوكو «ثعيلا» - ةيناثلا (Mahler) رلهام ةينوفميس

(Mendelssohn)نرتيش قاحسإل درفنم فزع عم  (Isaac Stern)كلذك تضرعو  

 رحبلاو ادوهي ءارحص ىلع لطملا جردملا اذه يف .نآلاو .«بهذ نم سدق» ةينغأ

 هاروتكد ةجرد نيبار قحسإ ملست .ًاثيدح ةيليئارسإلا تاوقلا امهتلتحا نيذللا تيملا

 .(ناريزح) وينوي نم نيرشعلاو عساتلا يف ةفسلفلا يف فرش

 ديجمت نيب .هلمكأب يليئارسإلا عافدلا شيج مساب ةجردلا ملستي وهو .نيبار نراق

 لب طقف رصنلا داجمأ اوري مل نيذلا يمامألا طخلا agin ةبآكو ةيلخادلا ةهبجلا

 دونجلا كثلوأ» مهئامدب نيجرضم مهيناجب اوطقس نيذلا مهءاقدصأ - هنمث اوعفد

 ىلع ةاقلملا ةبعصلا ماهمللو .نطولل قيمعلا مهبحل .انتيضق ةلادعل نوكردملا

 فورظلا ىسقأ يف ةيسفنلاو ةيحورلاو ةيقالخألا مهترادج اورهظأ دق .«مهلهاوك

 بعش قح» نيبار هامسأ ام ىلع ظافحلل مهتايح مهنم نوريثكلا عفد اهبعصأو

 .«ءودهو مالس يف .ًالقتسم ارح - هتلود يف شيعي نأ يف ليئارسإ

 هوسفانم عبات نيح يفو .هتايح يف ريحملا نيبار فده ءودهلاو مالسلا حبصأ

 روهمجلا نإف- ناياد ةهجاوم نع هزجعو .هرايهنا -اهءانثأو برحلا لبق هثادأ داقتنا

 ليئارسإ ريفسك حاجنب مدخو شيجلا رداغو .ةجوملا كلت بكر .هيلإ رصنلا بسن دف

 (VAVE فعضأ هسفنب ةقثب نكلو .ليئارسإ ءارزو سيئرك مث نمو .نطنشاو ىلإ

(VAVYهتازاجنإ مظعأ نم .ةرفغملا (نارفغلا موي) ريبكلا مويلا برح باقعأ يف  

 ةدهاعمل ساسألا رجح ىسرأ كلذبو .ءانيس يف تاوق لصف ةيقافتا ىلإ لصوتلا

 .رصم عم ةيلاتلا مالسلا
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 ةيجيتارتسا يف لمعي عرشو .1497 ماعلا يف ءارزولا ةسائر بصنم ىلإ نيبار داع

 بعشلا عم ةيخيرات ةحلاصمل ًايعاس ةتسلا مايألا برح نع ةفزاجم لقت ال
 برحلا ةيئادفلا هتامجه تعرس يذلا هسفن - تافرع رساي ةدايقب ينيطسلفلا

 لك حنم ىلإ تدأ تافرعو نيبار اهقلطأ يتلا ةيلمعلا نإ .اهيوشن ىلع تدعاسو

 اهنكلو .كلذك لبون ةزئاج .ةيجراخلا ريزو .زيريب نوعمش حنم) لبون ةزئاج امهنم

 نويباهرإلاف .(برعلاو نييليئارسإلا نم ةيلمعلا هذه يضراعم ةوادع ًاضيأ تراثأ

 .ةنايخلاب نيبار نويليئارسإلا نوفرطتملا مصوو .نييندملا تارشع اولتف نوينيطسلفلا

 ىلع رانلا نيفرطتملا دحأ قلطأ )1440 ماعلا نم يناث نيرشت) ربمفون نم عبارلا يفو

 هبيج يف اودجو .مالس ةريسم بطاخي اهنيح نيبار ناك .ًاليتق هادرأو ءارزولا سيئر

 .مدلاب ةخطلم «مالسلا ةينغأ» ةديصق تاملك

 يبرعلا عارصلا ةئيب تريغ دق 19717 ملاعلا برح نإ :هلوقب همالك نيبار متتخا

 ةلازإ نكمي ال هنأ مهعانقإب لب .ليئارسإ نم ًاروفن لقأ برعلا لعجب سيل .يليئارسإلا
 .ةعانقلا هذه هنورطاشي نييليئارسإلا ةداقلا نم ديدعلا ناكو .حالسلا ةوقب ليئارسإ

 مالس ىلإ لصوتلا ناكمإلاب حبصأ ةرم لوأل هنأ نيدقتعم كلذ نم دعبأ ىلإ اوبهذ لب
 .ةيبرع ضارأب هتضياقم ترج ام اذإ

 (ناريزح) وينوي نم رشع عساتلا يف يأ .ربكملا لبج لافتحا نم مايأ ةرشع لبق

 حالس عزن عم- نالوجلا تاعفترمو ءانيس ةلدابم أرس ررق دق ءارزولا سلجم ناك

 نم .ايروسو رصم عم مالس ةدهاعمب -قئاضملا ربع ةحالملا ةيرحو ؛قطانملا ضعب

 هيثجال نيطوت داعيو .ليئارسإب طقف ةزغ عاطق جمدي .ةلتحملا ةيرصملا يضارألا نيب

 ءارزولا سلجم نكلو .طقف دحاو توصب ترقأ ةطخلا هذهل ةفينع ةشفانم دعبو

 نم ديدعلا لاز ام ثيح ةيبرغلا ةفضلا لبقتسم نأشب رارق ىلإ لصوتلا عطتسي مل
 عامجإ كانه ناكف سدقلا نأشب امأ .ينيطسلف يتاذ نايك ةماقإ يف لمأي ءارزولا

Symاور فا الا  denoteةنكحوم  «fail pen? Aut 



 ow تامدصلا دعب ام

 لافتحا Lasi ًارضاح ناك ذإ .نيزرايلا وينوي ١4 رارق يديؤم نم نابيإ Li ناك
 يف هءارفس حصن دقل .نيبار ىلع هتاظفحت نع رظنلا ضغب مويلا كلذ ربكملا لبج

 الو .نمألاو مالسلا يف ثيدحلا ىلإ ريشي ديدج عقاو كانه» :ًالئاق مرصنملا عوبسألا

 نكمي ال هنأ ملعي نأ ملاعلا ىلعف .ةيفارغج ًاداعبأ بناوجلا كلتل نأ ديكأتلا نم دب

 ىلإ هسفن تقولا يف راشأو .ء۸١۱۹ ماعلا وأ VAOV ماعلا ىلإ ةعاسلا براقع عاجرإ

 ريزوك هدهع ةرتف لاوط Gol كلتب نابيإ كسمت» حوتفمو نرمو سلس ءيش لك نأ

 . ٠۹۷٤ ماعلا ىتح ةيجراخلل

 .ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا يف ةينيطسلف ةلود ةماقإل ًاضراعم ناك هنأ مغرو

 ليئارسإ ىلإ ينيطسلف نويلم يلاوح مض نأ ًارذحم دعب اميف ةركفلا ىتبت دقف

 روهمجلا عمو نيبار عم نابيإ حلاصت ةياهنلا يفو .ةيدوهيلا اهتيرثكأ فسني فوس
 .نسلا هب تمدقت دقو ىقلت YY ماعلا يفو .هب أزهي ًامئاد ناك يذلا يليئارسإلا

 )+( .«ةايحلا تازجنمل ليئارسإ ةزئاج .ةعساو ةفرعمب عتمتي هنكلو

 ةدايقلا يف «نييسايسلا» دحأ هنأب هسفن نابيإ فصو VAW ماعلا برح دعب

 ةصرف لالغتساو ةئيبلا ريغت نم ةدافإلا يف نوبغري اوناك نيذلا ةيليئارسإلا

 لثم هتاذ يأرلا نم نورخآ ءارزو ربع .مالسلاب ضرألا ةضياقمل برعلا دادعتسا

 .ةيبرعلا يضارألا لك !dale يف مهتبغر نع .اريباش يشوم ميياحو Oli ناملاز

 نب ديفيد وه عقوتم ريغ صخش نم معد مهءاجو .سدقلا ادع ام ةلتحملا

 ةيسايسلا يف أزراب ًارود بعلي دعي مل يذلا صخشلا اذه نإ .نويروغ

 ركوب يدس يف يفيرلا هلزنم يف رارمتساب هسفن رصح يذلاو .ةيليئارسإلا

(Sde Boker)رذحي لظ دق .هبناج شخُي يذلا مراصلا طباضلا موي تاذ ناكو  

 يف AVY ماعلا يف هتامم ىتح مضلا نع ةمجانلا ةيفارغميدلا رطاخملا نم

 .(ريبكلا مويلا) نارفغلا موي برح لالظ

 مهو نورخآلا رواس .لانملا ةديعب تالزانت رارقلا عانص ضعب ديأ امنيب نكلو

 اورصأو .ضوافتلل برعلا دادعتسا ىف كشلا - نابيإ مهعفر نيذلا «نمألا لاجر»
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 مهمعزت .ةلتحملا يضارألا مظعمب ظافتحالا ىلع .ةيجولويديإو ةيجيتارتسا بابسأل

 ًاريزو حبصأ يذلا - لمعلا ريزو توصف .ةرازولا سلجم يف ةداعلاك نولأ لاغيإ

 يأرلا دشحو (ناريزح) وينوي VA يف ءارزولا سلجم رارق دض - دعب اميف ةيجراخلل

 لكشتس تانطوتسملا هذهف .ةيبرغلا ةفضلا يف ةيليئارسإ تانطوتسم قلخ لجأ نم

 .ليلخلا لالت ىتح ًابونجو .سدقلا لوحو .ندرألا يداو لوط ىلع ديدج glas طخ

 ىلعو .ةيليثارسإ يضارأب ةطاحم .«اهيلع قفتي ةلقتسم ةيبرع ةلود» كلذب ةرصاح

 ةطخ نإف VAA ماعلا يف ةنس VW هرمع غلبيس ذإ .تومي فوس نولأ نأ نم مغرلا

 .تافرع عم نيبار تاضوافم ءدب ىتح ةيمسرلا ريغ ليئارسإ ةسايس لظتس نولأ

 دعب اميفو) لاحاغ هيزح ضفر يذلا نغيب محانم وينوي ١5 رارف اوضراع نممو

 مكحلا موهفم نإ» :ءارزولا سلجمل لاق .يضارألا نع لزانتلا ةركف درجم (دوكيللا

 نينس رشع دعبو .«ةينيطسلف ةلود ىلإ .ىرأ امك .دوقيس (ةيبرغلا ةفضلا يف) يتاذلا

 دئدعب قفاوو .ليئارسإ يف تاداسلا رونأب .هسفن نغيب محانم .ءارزولا سيئر بحر

 ةيبرغلا ةفضلا يف ينيطسلف يتاذ مكح ةماقإ ىلعو رصم ىلإ ءانيس لك ةداعإ ىلع

 ةيبرع ةيليئارسإ برح ببسب تفعضو هتايونعم تطبه نأ دعب لاقتسا مث .ةزغو

 ناكرألا ةئيه ءاضعأ ةيربعلا ةعماجلا جردم يف نغيبو نولأ بناجب سلجي ناك
 فقوم عم نيفطاعتملا كئلوأ مهنيب نمو .يليئارسإلا عافدلا شيجل ةماعلا

 احبصأ نيذللا شيفاغ وهاياشييو .سيكران يزوع :لثم تالارنج «نييسايسلا»

 ةبابد يأب دعب اميف فرع يذلا لت ليئارسإو .ةماعلا نوؤشلا لاجم يف نيطيشن
 ىلع رثأ مهنم دحأل نكي مل كلذ عمو (Merkava) افاكرم .ةيليثارسإلا كراعملا

 .ةينمألا ةسردملل نومتنملا نويركسعلا ةداقلا اهغوصي يتلا ةيليئارسإلا ةسايسلا

 دشح يتلا نالوجلا تاعفترم !dole نأشب ًاددشتم ناك ًالثم .رازاعلإ ديفيد

 برح دعب نييئادفلا تامجه تفنؤتسا امدنعو .ةوق نم يتوأ ام لك اهلالتحال

 يف ةايحلا لعجي نأ وداد مسقأ ندرألا لامشو نانبل نم ريصق تقوب ۹١۷ ماعلا
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 ىلإ يدؤت يليئارسإلا عافدلا شيج لامعأ» نإ :لاقو .قاطت ال نيدلبلا نيذه

 Deta ينام nic enor rene Ont a ا
 ةسكنلل موللاب هيلع يقلأ ۹۷١ ماعلا يف ةيروسلاو ةيرصملا دوشحلا ىلإ ةيقابتسا

 روسكم تام هنأ عقاولاو ةلاقتسالاب رمأو برحلا علطم يف ليئارسإب تلح يتلا

 .تاونس عيرأ دعب بلقلا

 شيجلا هكرت ىدلو .نمزيإو ارزع ضارأ نع JUW نيزرابلا نيضراعملا نمو

 بصنم اهيف لغش يتلا نغيب ةموكح ىلإ ةيعيبط ةروصب قحتلا ةسايسلا ىلإ ههجوتو
 نم لماك يليئارسإ باحسنا ىلع نغيب قفاو امك .قفاو كلذ عمو .عافدلا ريزو

 ماعلا يفو .مالس لطب هسفن نم لعجو لمعلا بزح عم دعب اميف فلاحتو .ءانيس

AAYلبق نينس عبس ةسائرلا بصنم يف لظو .ليئارسإل فرش سيئر بختنا  

 .ةيلام حئاضف ببسب هتلاقتسا

 برح يف هئادأ ببسب دعب اميف ةرهش بستكا يذلا نوراش Jani ناك ًاريخأو
 VAAY ماعلا يف نانبل وزغل جور يذلا عافدلا ريزو وه هنأب فورعملاو . 1۹۷١ ماعلا

 ءافلح قيرط نع نيينيطسلفلا نيئجاللا ةحبذم نع ًالوؤسم ربتعا يذلاو .هذفنو

 ًايوق اودع لظ هنكلو هبصنم نم لاقتساو .ةيلاتلا ةنسلا يف نيينانبللا ليئارسإ

 يذلا نوراش نإف .كلذ عمو .مالسلا لباقم كلذ ناك ولو ىتح .ضرألا نع لزانتلل

 يذلا هسفن وه .ةزغو ةيبرغلا ةفضلا يف ةديدجلا تانطوتسملا تارشع ءاشنإ عجش

 7٠١١ ملاعلا يفو .رصم ىلإ اهتداعإ لبق ءانيس نم ةيليئارسإلا تانطوتسملا علتقا

 نييلامعو زيريب نوعمش عم ةينطو ةدحو ةموكح لكش .ءارزولل ًاسيئر هباختنا دعب

 )١١( .ةلتحملا ةيبرعلا يضارألا نم يلك هبش باحسناب نيمزتلم نيرخآ

 .ةقطنملا يف عارصلا ةئيب ىلع أرط يذلا لوحتلا ةجرد نأشب نويليئارسإلا مسقنا
 نوريثكلا ناك .ةمداق ىرخأ برح كانه تناك اذإ وأ .ًانكمم مالسلا ناك اذإ ام لوحو

 نيذلا ةداقلا عيمج نيب نم نكلو .ةيلاتلا دوقعلا لالخ .نيجاتنتسالا نيب نوبذبذتي



 برحلا نم مايآ ةتس 0۷۰

 ديحولا وه ناياد يشوم ناك .15717 ماعلا نم مويلا كلذ ربكملا لبج يف اوعمتجا

 .دحاو نآ يف نيتركفلا نيب ةجوازملا يف حلفأ يذلا

 كلذب Leake .«فتاهلا برح راظتناب انأ» :لاق هنأ .عساو قاطن ىلع .ناياد نع ركذو

 لاقو .ضوافتلل اوؤاج ام اذإ برعلا ىلإ ضارأ ةداعإ يف ةبغار نوكتس ليئارسإ نأ ىلإ

 طورش ثحب نم ةدئاف ال هنأ وينوي VA رارق لوح ءارزولا سلجم تاشقانم يف ناياد

 عيطتسن ال» :ًالئاق رارقلا ىلع جتحاو .ليئارسإ اولبقي نل برعلا نأ املاط هدونبو مالسلا

 ناياد ززعو «!دحاو توصب ةيرثكأ ساسأ ىلع نالوجلا نمو .ءانيس نم باحسنالا

 وأ .كانه ةينيطسلف ةلود ةماقإل ًاهراك نكي مل هنكلو .ةيبرغلا ةفضلل يدوهيلا ناطيتسالا

 تانطوتسم ءانب ضراع دقف ءاينس يف امأ .ةسدقملا اهنكامأل Lala ندرألاب ظافتحالا

 دكأو .ءانيس ةريزج هبش يف ةيدوهي ةنيدم ربكأ (Yamit) تيماي ءاشنإ هاجتاب عفد هنكلو

 حرتفا هنكلو .«قطانملا ىلع اهترطيسب ظافتحالاو اهفقاومب ليئارسإ كسمت» ةرورض ىلع

 دعبو .برحلا ةلاح ءاهنإ وحن ىلوأ ةوطخك ةانقلا نع ًايليئارسإ ًاباحسنا ۹۷١ ماعلا يف

 ءارآ ةتس نع لقي ال ام حرط دق ناياد ناك .ةتسلا مايألا برح ءاهتنا نم عيباسأ ةتس

 .ةيناطيربلا ةرافسلا تركذ امك .مالسلا لوح

 لدجلا نم ًاديزم هفقاومب ؤبنتلا دحأ عيطتسي ال يذلاو زغلملا ناياد دكؤي فوس

 AAW ماعلا يف نيبار رايهنال لثامم رايهنا نم ىناع امدنع ۱۹۷۲ ماعلا برح يف

 ًاريزو داع تاونس ثالث دعبو .عافدلا ةرازو نم جورخلا ىلع يبعشلا طغضلا هربجأف

 ةيادب يف ًارس- تاضوافملا قيرط قش هذه هتيحالصبو .نغيب ةموكح يف ةيجراخلل
 ًابضاغ ةموكحلا نم جرخ مث .تاداسلا عم -ديفيد بماك يف دعب اميف Lile g .رمألا

 هسفن سرك يذلا هب صاخلا هيزح لكشو ةينيطسلفلا ةيضقلا يف نغيب ؤكلت نم

 هتومب عطقنا اذه هدهج نكلو .ةيبرغلا ةفضلا نم دحاو فرط نم باحسنا قيقحتل

 .(VY) ۱۹۸۱ ماعلا يف ناطرسلاب

 .ةبلقتملا ناياد فقاومب ًاكسمتم «نمألا لاجر»و «نييسايسلا» نيب لوكشإ عقو
 ىلع هتردق مدعب مهتملاو .لوكشإ .ةرازولا سيئر ىلع نوميخي نويركسعلا ناك



 مالا تامدصلا دعب ام

 ةئيه هجاو يذلا لجرلا وه هنإ .برحلا تقبس يتلا عيباسألا ءاثأ يف مسحلا

 يذلاو .هديعو ذيفنت ىلإ نغيسوك اعدو .نوسنوج مواس يذلاو .اهتمرب ناكرألا

 تقولا كلذب أيهو يملاعلا ماعلا يأرلا عيباسأ ةثالث راظتنالا ىلع هميمصت بستكا

 ربكملا لبج فويض نيب سلجي ناك لجرلا اذه - ًاديج دعتسي يك هشيجل يفاكلا
 .دحأ هركذ ىلع يتأي نأ نود

 حلاصملاف «ةيسايسلا» حلاصملاو «ةينمألا» حلاصملا نيب .كلذك .زيمي لوكشإ ناك

 عافدلا شيجل ةمدقتم عقاومو .حالسلا ةعوزنم قطانم داجيإب اهقيقحت نكمي ةينمألا

 نكميف ةيسايسلا حلاصملا امأ .ةلتحملا يضارألا نم ةساسح قطانم يف يليئارسإلا

 امك .برحلا لبق ام دودح ساسأ ىلع ايروسو رصم عم مالس تادهاعمب اهقيقحت

 ةدحتملا ممألا اهترقأ يتلا ميسقتلا طوطخل ًاقفو ندرألا عم مالس ىلإ لصوتلا نكمي

 .مهنيطوت ةداعإو نيينيطسلفلا نيئجالل ضيوعتلابو

 ًالبقتسم لقتسم ماظن ةماقإ يف نيينيطسلفلا ةبغر وه لوكشإ ةطخ بصع ناك

 نيب نم قفتي مل ذإ .اهقيقحت نكمي ال هتيؤر نكلو .ةيبرغلا ةفضلا يف ةيامحلاب عتمتي

 نع نوثحابلا نويليئارسإلا مهلباق نيذلا ةيبرغلا ةفضلا نم ًاينيطسلف ًاهيجو نينامثلا

 امنيب .ينيطسلفلا يتاذلا مكحلا ةعيبط ىلع ةلق ىوس فيصلا كلذ يف قئاقحلا

 كلملاف .ةدشب يتاذلا مكحلا موهفم اوضراع ةلتحملا قطانملا جراخ نوينيطسلفلا

 ةلودلا هلكشت نأ نكمي يذلا ديدهتلا نم Logs لوكشإ دوهج طابحإل ىعس نيسح
 يضارألا عيمج ةداعإ لمشت ال تابيترت ةيأ ضفر رصانلا دبعو .هتكلممل ةحرتقملا

 (OY .سدقلا اهيف Ley ةلتحملا

 يف نيينيطسلف ءاكرش داجيإل يعسلا عباتف .مالستسالا لوكشإ ضفر .كلذ عمو

 ًاكسمتم ناك دقل .رشابملا ضوافتلا يف نيبغار bye ءامعزو .ةيبرغلا ةفضلا

 ةرم لوأل زفحُت امبر ةتسلا مايألا برح نأب» :نوسنوج Quid ىلإ لاق امك .هداقتعاب
 .«طسوألا قرشلا يف مالسلا ىلإ يدؤت ةيلمع ةيادب



 ةعرزم يف نوسنوج سيئرلاو لوكشإ نيب نينس عبرأ ذنم عامتجا لوأ دقع

 يتلا تالوحتلا ىلع لوكشإ دكأ .1974 ماعلا نم رياني يف ساسكت يف نوسنوج

 انتسايس موقت» :لاق .اهتحتف يتلا صرفلاو ةقطنملا يف ةتسلا مايألا برح اهتثدحأ

 هاجتالا اذه يف ريسن اننإو .مالس تادهاعم ىلإ دوقت يتلا ةرشابملا تاضوافملا ىلع

 أاهجو رشابملا لاصتالا نأ نمؤن اننأل لب .ةنيعم غيص ةيأب دينعلا انكسمت ببسب سيل

 ةروص ضرع لوكشإ عبات .«ًاديدج ًايسفن ًاعقاو قلخيس أعم رومألا ةشقانمو هجول

 شيج ًاحدتمم .يليئارسإلا فعضلاو .ةيليئارسإلا ةوقلا :ةيئانثلا ةيتاذلا ليئارسإ

 ذإ ..انل ةتيمم دعت ةدحاو ةميزه نأ نم هسفن تقولا يف ًايكاشو .يليئارسإلا عافدلا

 لظ كلذ عمو .«رابجلا نوشمش يه تلاز ام» - .دحاو موي يف ليئارسإ ةلازإ نكمي
 :ريكفتلا حمس ردصلا بحر ًامهش ساسألا يف لوكشإ

 لاضنلا كرتعم لخدأ ملو .رصنلاب رخافتلاب ساسحإ يدل سيل .سيئرلا يديس»
 يف ةثراك نم انوجن اننأل حايترالا وه يروعش نإ .ًارصتنم يفصوب مالسلا لجأ نم

 عم مالس ىلإ لصوتلا وحن ةهجتم نآلا يراكفأ لك .هللا ركشأ ينإف اذهلو .وينوي
 ..نیئفاکتم نيب فرشم مالس - انناريج

 لينولوكلا دقتعي امك - هل تثدح ةيبلق ةبونب طقف ةدحاو ةنس دعب لوكشإ تام
 رتوتلا اذه رداصم دحأ نأ بيرغلا نمو .ةتسلا مايألا برح تارتوت ببسب رويل

 سيئر هيلع يجس يذلا توملا ريرس لفسأ ىلإ عره .ناياد يشوم وهو :ةيساسألا
 نأ عقاولاو .ًايحتنم ةفرفلا نم جرخو ًايكاب رجفنا مث «!!لوكشإ» حاصو .ءارزولا

 ًاموي هوبلاط نيذلا سترآاه وررحم هحدتما دقف .هتومل تقعص اهلك ليئارسإ

 ةمكحلاب ةلودلا نوؤش رييست ىلع هتردقمب» اوداشأو ءعافدلا ةرازو نم ةلاقتسالاب

 لبس يف هتربخبو .هتيليئارسإبو .ةيدوهيلا هلوصأب»و «بضفلا اصعب سيلو لقعلاو

 نسحب «فيراعم» يه ىرخأ ةيموي ةفيحص تفرتعاو .«ةسايسلا نع ًاديعب ةايحلا

 نيب عمجت يتلا هتيصخشب هدحو لوكشإ ناك امبر» :ةلئاق ۱۹١۷ ماعلا برحل هتدايق

 يف ليئارسإ تهجاو ةمزأ رطخأ نم جورخلا ىلع رداقلا وه فعضلاو دانعلاو ةأرجلا

 .«مالسب اهتايح
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Leiلاوزب بحر ةرهاقلا ويدارف .ءارطإ لقأ تناكف يبرعلا ملاعلا يف لعفلا دودر  

 قطانلا ىثر نيح يف .«برعلا اياحضلا ءالشأ ىلع ليئارسإ ينب ةباصع ميعز»

 انيضارأ يف برحلا مئارج ريدت ةيصخش رهمأ هنإ» :هلوقب لوكشإ يفارعلا يمسرلا

 خوراصب لوكشإ لتف نع اهتيلوؤسم حتف تعدا .قشمد نم ردص نايب يفو .«ةلتحملا

 ةوقلاب نيطسلف ريرحت وه نآلا سيئرلا انفده نإ» :تافرع حرص ذإ .ضرأ - ضرأ

 )18( .«نينسلا تارشع عارصلا ماد ولو ىتح .ةحلسملا

 :ثالث تامعنو :ثالث تآال

 .برحلا دعب ابلصت دادزا دق ليئارسإ يف يبرعلا يأرلا نأ ىلع لئالدلا لك ريشت

 يف ةينويهصلا ةلودلل دوجو الو ءيلايربمإلا ذوفنلل clay الو .ليئارسإ عم مالس Yo ذإ

 لوؤسم يأ عدت نل ةيبرعلا ريهامجلا نإ» .ةيمسر ةيرصم ةعاذإ تلاق امك ءانضرأ

 جيرخ .ةبيسن مزاح ربع دقل .«ليئارسإ عم ضوافتلا ىلع أرجت ام اذإ Lie يبرع
 ,ندرألا ةيجراخ ريزو بصنم لغش يذلا ينيطسلفلا (Princeton) نوتسنرب ةعماج

 يلدنف ىلإ هلوقب .برعلا سوفن يف جلتعي يذلا راعلاو بضفلاو ءادعلا قمع نع

 ةماخض ببسب - اننأ دقتعت ةدحتملا تايالولا تناك اذإ» (Findley Burns) :زنريب

 مكنإف .طسوألا قرشلا يف مالس لحيس هنأو .نيطسلف ىسنن فوس - ةثراكلا

 .«طسوألا قرشلا يف مالس كانه نوكي نل .ًاحداف أطخ نوبكترت

 يفف .لبق يذ نم ًابلصت لقأ سيل برحلا نم ةيبرعلا تاسايسلا تجرخ امك
 مدعأ .مالسلا لباقم نالوجلا تاعفترم ديعت نأ ليئارسإ تررق يذلا مويلا

 ضرعو .ةنتفلا ىلع ضيرحتلاو نايصعلا ةمهتب أطباض نيرشع يروسلا ماظنلا

 موطاح ميلس نع وفعلا ضرع امك .نيسح كلملاب ةحاطإلل دادغب عم نواعتلا

 سيئر ماق ثيح قشمد ىلإ ةدوعلاو Glee يف ًاميقم كاذنيح ناك يذلا
 يناطيربلا ريفسلل لصيف كلملا لاقو .هسفنب هلتقو هبيذعتب «يدنجلا» تارباخملا



 ناكم ناك ول» :هنأ 1970 ماعلا يف صاصرلاب yey هيخأ نبا هلتق يذلا يدوعسلا

 .«هب هولعف ام رصانلا دبعب لعفل نييليئارسإلا

 تطح امدنع (بآ) سطسغأ ۲۹ يف أدب اذكه وأ .وه امك يبرعلا ملاعلا يقب

 ةمصاعلا ىلإ سيئرلا لصو .ةراحلا موطرخلا راطم ضرأ ىلع رصانلا دبع امدق

 ديعل ءاقل لوأ كلذ ناكو NATO ماعلا ذنم ةيبرع ةمق رمتؤم لوأ روضحل ةينادوسلا

 يف سانلا فالآ دشتحا .روهش ةثالث لبق ةبكنلا ذنم برعلا ءامعزلاب رصانلا

 ببسب برطضملا .نوللا بحاش .جازملا يبصع رصانلا دبع نكلو .هتيحتل عراوشلا

 مايألا كلت نايسن عيطتسأ Yo :ةرهاقلا هترداغم لبق هئارزول فرتعا .فيصلا ثادحأ

 انيف ترثأ مايألا كلت نأ كش ال .فصوي ال ديدش ملأب رعشأ تنك .وينوي نم ىلوألا

 )10( .«ًايحورو .ًايدامو .ًايسفن .ًاعيمج

 لح يأ نأ ملعي ناك .برعلا اهرسخ يتلا يضارألا ةداعتسا رصان فده ناك

 نأ يف ًابغار كاذنيح نكي مل نكلو .ةدحتملا تايالولا عم نواعتلا يضتقي يسامولبد

 ىلإ ةجاحلاب رعشي ناك لب .مالسلا نع كيهان .ةضماغ ةروصب ولو ليئارسإب فرتعي
 .يتايفوسلا داحتالا ىلإ هجتا كلذل .هشيج ءانب ةداعإ هيلع ناك .يركسعلا رايخلا

 تعقو وأ مهتحلسأ نم ريثكلا عاض ذإ .لاح ةيأ ىلع .نيددرتم تايفوسلا ناك

 نع رفسي امبر ءافعض برعلا لاز امو لاتقلا ديدجت نأ نوشخي اوناكو .ةيبرغ يديأب

 ةيبلت ىلع قفاو وينوي YY يف ةرهاقلا ىلإ ينروغدوب ةرايز ىدلو .ةيوون برح

 ءاقل بلط هنكلو نيراشتسملاو تابابدلاو ةثافنلا تارئاطلا تائم نم رصان تابلط

 ًالح -رصم ىدل رثكأ هوركم وه ام بلطو- يتايفوسلا لوطسألل cline كلذ

 :رصان ىلع يلاتلا لاؤسلا ينروغدوب حرط .يليئارسإلا - يبرعلا عارصلل ًايسايس

 رصان هباجأف «5ةياهنلا يف ليئارسإ ةدابإ دصقب تارئاطلا نم ًاديزم بلطت له»

 ريغ كلذو .ناودعلل ةأفاكم ىوس سيل ةيسايس تالزانت يف ثحب يأ» :باضتقاب

 .«ًايلقع الو ًايسايس يقطنم
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 يراوهو .قارعلا سيئر .فراع نم وكسوم يف يلاتلا رهشلا يف حالسلا بلط رركت

 ءارجإ ةيناث فيجيرب بلطف .رصانلا دبع نالثمي نيثوعبمك .رئازجلا سيئر .نيدموب

 بحسنتل» :ًاحصان بزحلا سيئر امهل لاق ذإ .ضرألا لباقم ءادعلا ةلاح ءاهنإب بيترت

 «نوديرت ام اولعفا .ءايوقأ نوحبصت امدنعو .نوديرت امك رارقلا اورسف مث نمو ليئارسإ

 الو ًامالس نمضتت الأ بجي ةقفص ةيأ نأ هدافم يذلا هفقومب ةيناث كسمت ًارصان نكلو

 ةلاح ءاهنإ نمث نأو .ةوقلاب الإ درتسي ال ةوقلاب ذخأ ام» :هتلوقم نلعأو .تاضوافم

 قفاو :ديري ام هل ناك ةياهنلا يفو .«ةفعاضم انتميزه لعجتس ءادعلا وأ برحلا

 (VV) .ةقبسم طورش نود ًالماك ًاحيلست رصم حيلست ةداعإ ىلع تايفوسلا

 ثالث ةدمل فازنتسا برح ضوخ رصانلا دبع عاطتسا .ةثئيلملا هتناسرت لضفبو

 وينوي برح نأب هءاعدا دكأ اذكهو .ءانيس يف ةيليئارسإلا تاوقلا دض نينس

 نيب فصقلا لدابت ءانثأو .لجألا ليوط عارصل ىلوأ ةلحرم ىوس تناك ام (ناريزح)

 .ىمظعلا ىوقلا تناك سيوسلا ةانق ربع ءانيس يف ةيليئارسإلاو ةيرصملا عفادملا

 قرشلا نأشب ةتقؤم ةيوست ىلإ لصوتلا ىلإ ىعست اهجراخو ةدحتملا ممألا لخاد

 ناك ءاوس لح يأ نأ ىرأ» :لاقف .دوهجلا كلت لهاجت رصان عطتسي مل .طسوألا

 وه انمامأ حوتفملا ديحولا قيرطلا .مالستسالل ةقيرط الإ وه ام ًايتايفوس مأ ًايكيرمأ

 كلذ يف ريسلا نإ (زومت) ويلوي يف برعلا ةيجراخلا ءارزول لاقو .برحلا قيرط

 :عادخلا نم ةجرد بلطتي قيرطلا

 لجأ نم ةديعب تايلمع نشل نيدعتسم حبصن نأ لبق ثالث وأ نيتنس ىلإ ةجاحب اننإ»

 يذلا يسايسلا طاشنلا راتس تحت انتادادعتسا ءافخإ نم دب ال نكلو .ناودعلا راثآ ةلازإ

 ام لكو انعسوب ام لك انلعف اننأ يتايفوسلا داحتالا مهتعيلط يفو انءاقدصأ عنقي فوس

 .«ةيلودلا تاضوافملاو ةدحتملا ممألا راطإ يف نكمم وه

 ناك يذلا .يكيرمألا حالسلا ىلع دمتعملا ندرألا وه ةطخلا هذهل ديحولا ءانثتسالا ناك

 دبع ىضفأو 197١. ماعلا يف ةيركسعلا ةردابملا ىلع نيرداق نونوكيس برعلا نأ ىري ال



 ةروانملل ةيرحلا (نيسحلا) هحنم ىوس انمامأ رايخ كانه سيل :ًالئاق لكيه ىلإ رصانلا

 مالس ةيقافتا ىلإ لصوتلا نع نيسحلا مجحي املاطو .ةيبرغلا ةفضلا ةداعتسا لجأ نم

 لالخ نم ةيبرفلا ةفضلا ةداعتسا لبس فاشكتسال هتيرح ذخأيلف .ليئارسإ عم لصفنم

 (VV) .ةيكيرمألا ةطاسولا

 ىوتسم ىلع ظافحلا مالسلا لوح ةروانملاو برحلل دادعإلا نم ةياغلا تناك

 كلذك jae دق رصانلا دبع نأب Lele - برحلا ةيشع زجنأ يذلا ةيبرعلا ةدحولا

 el gs ةقيرط داجيإ نم دب الو (يسايسلا) اهفدهو (ينمألا) رصم فده نيب

 يقف .ةظفاحملا ةمظنألاو ةيروثلا ةمظنألا نيب عدصلا بأرو iol عارصلا

 يبرعلا طفنلا نحش فاشتسا رصان ديأ .موطرخلا رمتؤم تقبس يتلا عيباسألا

 لباقم .ةيبرعلا ةيكلملا ةمظنألا دض يبيرخت طاشن يأ فاقيإ ضرعو .برغلا ىلإ

 كلملا ىلإ رصان بتك .يرصملا داصتقالا ذاقنإل تادعاسم ةمظنألا هذه مدقت نأ

 ..ًاعم اهيسكن نأ بجيو ءًاعم اهانرسخو .ًاعم برحلا هذه انلخد» :لوقي نيسح

 حرطو .«عاجشلا يندرألا بعشلا ريصمب LIS اهريصم طبر يف ةبغار رصم نإ

 كانه نوكت نأ ةيموقلا ةحلصملا نم» :يبرعلا شياعتلا ةيضق مارهألا يف لكيه

 (VA) .«ىرخأ ةيعامتجاو ةيسايس ءارآو ىرخأ براجت

 ةيبرعلا ةدحولل يجراخلا رهظملا ىلع ظافحلا يف ةلئاهلا رصانلا دبع دوهج تحجن

 .هدلب ةدحو ىلع ظافحلا لجأ نم وه هلذبيس يذلا ربكألا طاشنلا نكلو .لقألا ىلع

 هتداعإ ىلع نولمعيو dea نيفطاعتملاو وه جمربي ذخأ pole ميكحلا دبع ةلاقتسا ذنم

 دبع ضرعف .ضرفلا اذهل ًاسامتلا اومدقو «ريشملا الإ دئاق Ye :نيدشنم هبصنم ىلإ

 سيئر بئانك قباسلا هبصنم ىلإ هديعي نأ -ةعساو ةنتف ثادحإل ًاينجت -رصانلا

 .ةحلسملا تاوقلل ماع دئاقك هبصنم ىلإ هديعت ال ةيوست ةيأ ضفر pole نكلو .ةيروهمج

 ددحو .برحلا يف مهلشف ببسب ةمدخلا نم نوقرصي فوس نيذلا طابضلا دشحي أدبف

 لبق نكلو - موطرخلا يف رصان دوجو ءانثأ يف بالقناب مايقلل ربمتبس نم لوألا مويلا
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 يذلا لضفملا ميدقلا قيدصلا كلذ نأشب فرصتي نأ رصان ررق خيراتلا كلذ نم عوبسأ

 .نطولاو .شيجلاو .مالسلا ىلع أرطخ لكشي حبصأ

 اهعبتو .ةزيجلا يف رماع اليف ىلإ يزوف لارنجلا ةدايقب ةاقتنم ةبيتك تكرحت
 دبع) سيئرلا رعش» SSL دهشملا فصي لكيه بتك .نيتعماد نينيعب رصانلادبع
 سيلو ةيقيرغإلا تايديجارتلا يف الإ ثدحت تناك ام بكاوملا هذه لثم نأ (رصانلا

 .طباض ٠٠١ لقتعاو ةحلسألا نم ًاماوكأ يزوف رداص «ةيعقاولا ةيسايسلا ةايحلا يف

 مهيف نمب صخش فلأ نم رثكأ زجّتحا ذإ .اهتيادب يف تناك ريهطتلا ةيلمع نكلو
 ةرسأ نم ling رصن حالصو ناردب سمشو دومحم يقدصو ىجترم تالارنجلا

 ىتح .ًابلاغ ةقاشلا لاغشألا عم .ةليوط ًاددم نجسلاب نيريثكلا ىلع مكحو رماع

 ديمحلا دبع لارنجلا فرتعا دقف .راعلاو يزخلا نم نوناعي اولظ اوئرب نيذلا كئلوأ
 راعلاو لجخلا اذه نم برهيل ةيردنكسإلا ىلإ لقتنا يذلا وجلا حالس دئاق يديغّدلا

 اوناك جرخأ تنك امدنعو .ذفاونلا نم بوطلا يلع نوقلي ناك» :ًالئاق .هبكر يذلا

 :يل لاق تاونس سمخ رمعلا نم غلابلا يخأ نبا ىتح .ةريرم مئاتشب يننوقشري
 lie تيلختو تيره دمل .نابج ac اي .تنأ»

 قباسلا ريشملا ضرم ليوط باوجتسا دعبف .رئاصملا ىسقأ pole راظتناب ناك

 حيرشت ءارجإ رثإ نيبتو .تامو ًاديدش ًاضرم .رصم ةماعز ىلع سفاني ناك يذلا

 ةدعمب ةقصتلم ةعرج اودجو ذإ تيانوكألاب ممستلا ةافولا ببس نأ هتثجل يمسر

poleهتلواحم ءانثأ صاصرلاب ًايمر لتق هنأ اهدافم تاعاشإ ترشتنا هنأ مغر -  

 ديع امأ .ةميزهلا يف ةموكحلا رود فشك هديدهت بيسب مدعأ هنأ وأ .برهلا

 دهشأ نأ لبق تم ينتيل» :ًاهرتعم لاقو .هتافو أبن عمس امدنع قعص دقف رصانلا

 ديع .يرمع قيدص يف يلمأ ةبيخ يه اهسفن ةميزهلا نم مظعألا نكلو .هتميزه

 هنإ :تاداسلا لاق دقف» :ًاريبك هيلع نيرخآ نزح نكي مل .كلذ عمو .«ميكحلا

 نم سماخلا يف لعف ام تلعفل هناكم تنك ولف .هتايحب رماع هذختا رارق لضفأ

 )98( .«(ناريزح) وينوي



 هنكلو ًايمسج ًاضيرم موطرخلا لصو يذلا رصان ىلع ًايبلس ثادحألا هذه ترثأ

 كلملا ناك ةنراقملابو .«مهفرشو برعلا ةمارك دادرتسا» ىلع ًامزاع .ًايسايس نمآ مكاح

 .هجات ىلع قيمع فوخ هرواسيو ًاجعزنم ًاملأتم .نيسح

 رثإ ًاليوط Lady تقرفتسا يننأ فرتعأ» :لوقي هتاركذم يف نيسحلا بتك

 تناك .ةلاسبب ههجاوأو همضهأو ثدح ام مهفأل (ناريزح) وينوي برح ءاهتنا

 حالصإل تاوطخ كلذك وه ذختاو «ًأسوباك تناك .كلذ نم أوسأ لب .ملحلاك

 حسف ثيحب بصانملل عيزوت !Bale ناك ام ردقب هبتارمل ًاريهطت سيل .هشيج
 فطاع هفلخ يذلا رغاشلا Mey ةيكلملا ةرسألا ءاضعأل ةطلسلا نم ديزمل لاجملا

 تقوب اهمالستسا دعبو سدقلا نع عافدلا ىلع رصأ يذلا لارنجلا .يلاجملا

 نيعباتلا نيلتاقملا تائم ديحوت نيسحلا لواح .ةينملا هتفاوو رايهناب بيصأ ريصق

 لواحو .ةيندرألا يضارألا يف نآلا اوزكرمت نيذلا ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمل

 عئارذلا دشحو لئاسولا دتج امك .نيينيطسلفلا نيئجاللا نم فالآلا تائم ءاويإ

 تاباطخ اهيف يقليل ةيبرغلاو ةيبرعلا مصاوعلا اهيف بوجي ةلحرب مايقلل

 عم هل يرس ءاقل يفو .فّرشمو Jale مالس ىلإ أرس ىعسي نيح يف .ةددشتم

 «Ja :هدافم غوزتريه هيلإ ههجو لاؤس ىلع در .ندنل يف غوزتريه فوكعاي

 ديكأتلاب» :هلوقب «5ليئارسإ عم مالس ةدهاعم ىلع عيفوتلل نودعتسم مكتلالج

 )٠١( .«هلمكأب يبرعلا ملاعلا عم كرحتلا نم يل دب ال ..نكلو .معن

 ضوافتلا هلوخت ةمق لالخ نم طقف قيقحتلل لباق مالسلا نأ دقتعي نيسحلا ناك

 مث .برعلا نييلاكيدارلا نم هسفن تقولا يف هيمحتو ةيبرغلا ةفضلا ةداعتسا ىلع

 ال .ةيملس ةيوستل غيص داجيإ نكمي هنأب ًايثدبم ككشتملا رصانلا دبع نيسحلا عنقأ
 يف ةريسع تايدحت ناقباسلا ناودعلا .نآلا .هجاوف .ليئارسإب فارتعالا ينعت

 طفنلاب برغلا ديوزت رظحب رارمتسالل ةيفارعلا ةيرئازجلا بلاطملا كانهف :موطرخلا

 ةيئادف تامجهب مايقلا ةبخاصلا يريقشلا ةبلاطمو .ةيبرغلا تاكرشلا ميمأتو

 اهنأب ةمقلا نويروسلا نوبودنملا فصوو .ةلتحملا قطانملا يف ةيبعش ةضافتنا ريجفتو



 ماله تامدصلا دعب ام

 ىتح مهتردابمل ًاليلق ًادييأت اودجو نإ امو .ديدج يركسع موجهل قالطنا ةطقن

 .قشمد ىلإ نيدئاع اوراط

 .رمتؤملا ىلع ًانميهم .هدجم ةورذ يف ناك دقف .ًاجعزنم الو ًاقلق رصان نكي مل

 اندوقتس» برحلا ةلاح ءاهنإل ةيمارلا ةيكيرمألاو ةيتايفوسلا ططخلا نإ مهل لاقو
 يسايسلا لمعلا نيب قرفلا» ىلع دكأ هسفن تقولا يفو .«ةناهملاو مالستسالا ىلإ

 ةيبرغلا ةفضلا مضب لثمتملا فحازلا رطخلا نم رذحو .«ةينيطسلفلا ةيضقلا عييمتو

 ةرشابم ريغ ةروصب ةقطنملا دادرتسال نيسحلا دوهج معد ىلع ثحو ليئارسإ ىلإ

 .نييكيرمألا ربع

 ةيبرعلا لودلا مزلأ يذلا يماتخلا نايبلا يف ةحضاو رمآت تامصب تناكو

 قوقحلاو ةلتحملا يضارألا ةداعتسا لجأ نم «يسايسلا لمعلا» يف ةدحولاب

 الو اهعم مالس الو ليئارسإب فارتعا Ys :ثالثلا ثآاللاب كسمتلا عم .ةينيطسلفلا

 (؟١) .يركسعلا دادعتسالا زيزعتل ةيرورضلا تاوطخلا عيمج ذاختاو « ضوافت

 ًارصن موطرخلا رمتؤم ناك له دعب اميف نوشقاني نويبرفلا نوبقارملا ذخأ
 لماعت وأ لعافت يأ ىلع وتيف عضو هنأ عقاولاف .نييلاكيدارلل مأ برعلا نيلدتعملل

 قطانملا حالس عزنو ثلاث فرط ميكحتل هباوبأ ًاحتاف ادب هنكلو ليئارسإ عم

 ربجأو «ديلجلا ىلع» نكلو نيفرطتم نمضت رمتؤملا نأ نيسحلا ىعداو .ةلتحملا

 يف ةلوبقم نوكت نأو .مالسب شيعلا Las ديرت اهنأ نهربت نأ» ىلع ليئارسإ
 ةطخ تضرع امدنع كلذ عمو «ناسنإلا دلجب برجلا قلعي امك هب تقلع ملاع

 اهل ةحالملا ةيرح نامض لباقم ءانيس نم ليئارسإ جورخ اهدافم ةيفالسغوي
 انتياغ» نأ هءارزو ًاركذم .ةطخلا هذهل هرهظ رصانلا دبع رادأ .تارمملا يف

 تقولا بسك لجأ نم ةيملسلا لولحلا قيرط يف ريسلا ةعباتم يه ةيساسألا
 «..حالس نم جاتحن ام لكب انديوزتب تايفوسلا عانقإلو ةيركسعلا تادادعتسالل

 ىلع بابلا ًايلمع تقلغأ دق ثالثلا موطرخلا تآال نإف ليئارسإب قلعتي اميفو



OAsبرحلا نم مايأ ةتس  

 ززعي اذه ةييرعلا لودلا ءاسؤر فقوم نإ» :لوكشإ لاق امكو .وينوي VA رارق

 اننمأ ريمدت نم انعادعأ نكمت يتلا فورظلا ةدوعب حمست الأب ليئارسإ رارق

 (YY) .«اندوجوو انتدايس ىلع رمآتلاو

 .ةحضاو جئاتن كانه تناك كلذ عمو .موطرخلا نافنتكي شوشتلاو ضومغلا لظ

 يضارألا ريرحت لوح روحمتو نيطسلف ريرحت نع ًاديعب يبرعلا زيكرتلا لوحت دقف

 راثآ ةلازإ» ىلإ يريقشلا لاق امك «ليئارسإ ةلازإ» نم لقتناو - Lae ةلتحملا

 ىلع لصحو حاجنب نميلا برح ىهنأ يذلا رصانلا دبعب قلعتي اميفو «ناودعلا

 !كشلل ًالاجم عدي ال امب هل ًارصن ةمقلا تناك .رالود نويلم ٠٠١ اهردق تادعاسم

 (YY) .هزرحي راصتنا رخآ ناك هنكلو

 تاطابحإ - رصانلا دبعل تاطابحإلاب ةلفاح ةيلاتلا ثالثلا تاونسلا تناك

 ةلاح يف يرصملا داصتقالا ناك 197١ ماعلا يضف .ةيسايسو .ةيركسعو .ةيداصتقا

 فالآ لبق نم ًايلمع ةلتحم دالبلا تحبصأو .ةيرصملا سيياقملاب ىتح .ةعورم
 ًايثراك ًادعاصت تدعاصت ةانقلا لوط ىلع فازنتسالا برحو .تايفوسلا نيراشتسملا

 يفو .ةلتحملا ضرألا نع ليئارسإ ةضبق يخترت نأ نود -ةرهاقلا يحاوض تفصق-

 عارص يف محقأ رهش دعب نكلو .رانلا قالطإ فقو ىلع رصان قفاو (بآ) سطسغأ

 تكرحت .ةيكلملا دض ةحوتفم ةروث ندرألا يف ةينيطسلفلا تاوقلا ترجف امدنع ةيناث

 نيسحلا اودعاسي نأ نويليئارسإلا دعوو .ةيندرألا دودحلا هاجتاب ةيروسلا تابابدلا

 لحل أطيسو رصانلا دبع لخدت ىتح راجفنالا كشو ىلع ةقطنملا تحبصأف -

 دقل .ًانمآ أجلم نوحنمي ثيح نانبل ىلإ ضرألا نم هييئادفو تافرع جورخب يضقي
 رخآ نوينيطسلفلا اهامسأ امك دوسألا لوليأ وأ .ةيلهألا ةيندرألا برحلا فزنتسا

 ىلإ ىوأو (لوليأ) ربمتبس YA يف ةرهاقلا ىلإ داعو ًامامت كهنملا رصان يف قمر
 Nasi هنم ضهني ملو هشارف

 نإ .ثيدحلا اهخيرات يف ليثم اهل قبسي مل بركلا نم ةيون رصم تحاتجا



 OA تامدصلا دعب ام

 ىدل عمدلاب cline تقرورغا ىتح رثأت دق ءيش هزهي ال هنأب فورعملا نغيسوك

 ًانزح نيرّطفتملا نيزعملا نم ريهامجلا نم دعت الو ىصحت ال يتلا فالآلا هتدهاشم

 قرشلا ءاحنأ عيمج يف هيلع ًانزح مالعألا تلزنأو .ةرهاقلا عراوش مهب تصغ دقو

 قرحي هيلع نزح ينمزاليس» :تاداسلا هتفيلخ هفصو امك جازملا ناك ثيح طسوألا

 لب .ًايئافتحا سيل - ليئارسإ يف الإ ًاتماص لعفلا در نكي مل .ءًأايح تمد ام يبلق

 عنص هتعاطتسا ردقب مالسلا عنص عيطتسي يوق ميعز الب يبرع ملاع نم ًارذح

 ةمظع نمكت» :هيف اهلاق يتلا هتاملك يف نيسح كلملا نوريثكلا كراشي .برحلا

 هراكفأ حنمت يتلا يهف رصانلا دبع ةمظع امأ .مهلامعأو مهتارآ يف ملاعلا ءامعز

 .«(؟4)ةيويحو ةوق هلامعأو

 ةيعامتجا تامزأ ربع هدالب دوقي رصان دعب ةنس نيثالث نيسحلا شاع

 هرود نع هيلختب نيسحلا لواح -يبرع- يليئارسإ فنع تارجفتو ةيداصتقاو

 طسوتي نأ ةيبرغلا ةفضلاب هطابترا كفبو فه ت.م ىلإ ينيطسلفلا بعشلل لثممك

 برح يف قارعلل ًايبلس ًاديؤم ناك هنأ عمو .نيينيطسلفلاو نيليئارسإلا ةداقلا نيب

 - ةيندرألا مالسلا ةدهاعم عيقوت يف نيبار ىلإ مضنا دقف NAAN ماعلا يف جيلخلا

 ةزانج يف ةيساسألا يعنلا ةملك ىقلأ يلاتلا ماعلا يفو VANE ماعلا يف ةيليئارسإلا

 ام هلك ملاعلا هيلع نزحو هاعن دقو 1999 ماع يف ناطرسلاب نيسحلا يفوت .نيبار

 .نيينيطسلفلا نم نيريثكلا الخ

 يذلاو .حوضوب موطرخلا عطاق يذلا دسألا ظفاح يفوت ةنسب نيسحلا دعبو

 روتكدلاو سوخام روتكدلل ديدج داعبإ دعب ايروس يف ايلعلا ةطلسلا هديب تحبصأ

 ماعلا يف ناضمر برح وأ .ريوتكأ برح برعلا هامسأ اميق رصم ىلإ مضناو .يساتأ

 ثالث دعبو .قشمد موخت ىلإ يليئارسإلا عافدلا شيج لوصوب تهتنا يتلا ۳

 ةينانبللا ةيحيسملا تايشيليملا ةدعاسمل ةلواحم يف نانبل ىلإ هتاوق دسألا لسرأ نينس

 .دالبلا مظعم اولتحاو كلذك نييحيسملا ىلع كلذ دعب اوبلقنا ثيح .ف .ت.م دض

 نم فلأ ٠٠٠ ٠ يلاوح لتق نع الوؤسم .ةوسق نم dic دهع امب .ربتعا دقو



OAYةتس  phiبرحلا نم  

 ةدهاعمل ةدشب ًاضراعم دسألا ناكو .1987 ماعلا يف هدض لشاف درمت يف هينطاوم

 ضوافت كلذ عمو .نيينيطسلفلا نييئادفلل همعد عباتو .ةيليئارسإلا - ةيرصملا مالسلا

 اوضرع .ةرشابم ريغ ةروصب كلذ ناك نإو .نييليئارسإلا ءامعزلا نم هريغو نيبار عم

 ظهاب ناك مالسلا ءاقل هوبلط Le نكلو ءاهلك نكي مل نإ .نالوجلا ةيبلاغ ةداعإ هيلع
 .دسألا رظن يف نمثلا

 .موطرخلا ىلإ AAT ماعلا ذنم ًارمع برعلا ءامعز لوطأ .تافرع pub عدي مل

 دقف .بيرقلا لبقتسملا يف ةيديلقت برح بوشن لامتحا يفني ناك رمتؤملا نأ امبو

 ملست نينس نوضغ يفو .حلسملا لاضنلا ةعيلط يف هييئادفو تافرع برعلا عضو

 نايسنلا ىوط ام ناعرسو (ف.ت.م) ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةسائر تافرع

 نييضايرلا ةحبذم اهنم رظنلل ةتفلم ةديدع تاراغب تافرع ماقو - يريقشلا دمحأ

 برعلا فرتعا نيتنس دعبو .1917 ماعلا يف خنويم يف نييبملوألا نييليئارسإلا

 تافرع يعدو .ينيطسلفلا بعشلل ًاديحو ًايعرش ًالثمم ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمب

 يف كلذ دعب تطروت ف.ت.م نأ الإ .ةدحتملا ممألل ةيمومعلا ةيعمجلا روضحل

 نإ .نييليئارسإلا ًاريخأو نييروسلا مث ًالوأ نييحيسملا لتاقت ةينانبللا ةيلهألا برحلا
 ضومفلا هفنتكا ثيح .سنوت ىلإ نآلا يفن .ندرألا نم درط دق ناك يذلا تافرع

 ةيبعش ةروث رجفت ببسب شَّمهو .جيلخلا برح يف نيسح مادصل همعد نلعأ نأ دعب

 حاتأ ذإ .لاح ةيأ ىلع ةايحلا هيلإ نيبار داعأ .(ةضافتنالا) ةيبرغلا ةفضلاو ةزغ يف

 دلو يذلا يتاذلا ينيطسلفلا مكحلل سيئرك ةلتحملا قطانملا ىلإ ةدوعلا هل

 اوعبت دق ۹۸١ ماعلا يف تاداسلا ةلتق اوحدتما نيذلا نيلتاقملا نأ ودبي .(70)ًاثيدح

 ةعانص ةربخ ىلع تافرع دمتعا .هلبق نم نييندرألاو نييرصملا لثمك هلثمف .هتاوطخ

 .نوسنوج ندنيل عم Lake نيثالث لبق تأدب يتلا ةيكيرمألا مالسلا



 OAY تامدصلا دعب ام

 :عقاوو ثرإ

 يف عرش دق غريب دلوغ ناك ىتح قلطت برحلا يف ةريخألا ةقلطلا دكت مل

 ءارجإو .مالس تابيترت ءارجإ لامتحا نأشب ةدحتملا ممألا ىلإ دوفولا ءارآ عالطتسا

 ةبوعص ترهظ ام ناعرس .كلذ عمو .ءاقرفلا نيب ةطاسولابو ةرشابم تاثداحم

 .مئاد يليئارسإ - يبرع مالس ىلإ ةيليئارسإ - ةيبرع برح رخآ ليوحت

 نويليئارسإلاو .طرش وأ ديق نود اهلك مهيضارأ ةداعتسا ىلع نيرصم برعلا ناك

 يف مهمادقأ اوتبث دقف .نالوجلا تاعفترمو ءانيس نع لزانتلا يف نيبغار اوناك نإو

 ةردقو برعلا ىلع ليثض ذوفن ىوس اكيرمأ ىدل سيلو .سدقلاو ةيبرغلا ةفضلا

 رانلا قالطإ فقو دعب هيراشتسم ىلإ سيئرلا لاق .ليئارسإ ىلع طغضلل ةدودحم

 ناعرس يتايفوسلا داحتالا نإ لب .نغيسوك بتجت يذلا وه ناياد سيل» :ريصق تقوب
 تايفوسلا ناك» (Joe Sisco) :وكسيسوج لاق امكو .«ليئارسإ تاحجبتب مختأ ام

 نم لكش يأل برعلا ضفر نع عافدلل نكمم وه امو مهعسوب ام اولعفي نأل نيدعتسم

 دلويس ةيبرغلا ةفضلاب ليئارسإ ظافتحا رارمتساف «ةيدوهيلا ةلودلاب لوبقلا لاكشأ

 .كسار نيد لاق امك نيرشعلا نرقلا نم ىقبت ام لاوط اهدادرتسال ةيماقتنا ًالامعأ

 .«ةقطنملا يف ليئارسإ لوبق نم دب ال نكلو»

 .هلهاك ىلع ليقثلا مانتيف ءبعو .نوسنوج هجاوت يتلا ةلئاهلا تايدحتلا لضفبو

 يفف .ةئيرج ةردابم حرط كلذ نم ًالدب هنكلو .طسوألا قرشلا لهاجتي نأ نكمي ناك

 (ىرخأ ةرم هسفن خيراتلا .هبتنا) وينوي VA يف دقع نيفقثملل رمتؤم يف هل باطخ

 نم لوألا مويلا ذنم هرداوك عم نواعتلاب اهتغايص ىلع لمع اراكفأ سيئرلا حرط
 نأ ةقطنملا يف ةلود لك قحب فرتعت .ئدابم ةسمخ يف راكفألا هذه ترطأ .برحلا

 ةيرح نمضتو .لودلا لكل يسايسلا لالقتسالاو .ةيميلقإلا ةمالسلا نمضتو .شيعت

 ةلكشمل لح داجيإو طسوألا قرشلا يف حلستلا ىلع ةرطيسلا ىلإ وعدتو .ةحالملا

 لاقو .«عراب» هنأب نابيإ هفصوو .باطخلاب قيمع باجعإ نع لوكشإ ربع .نيئجاللا



 الإ قبي ملو (VV) ءانقانعأ الو بيبانألا برعلا عطقي نل ةليللا هذه ذنم» :وتسور

 .تايفوسلا نواعت سامتلا

 يف .نوكسالغ يف يروتكيف تيب :لابلاب رطخي نكي مل عقوم يف سامتلالا ناكو

 نم ًاددع وينوي نم نيرشعلاو ثلاثلا يف نوسنوج راثأ ثيح يسريجوين ةيالو

 راشتناو مانتيف ةيضق اهنيب نم .نغيسوك يتايفوسلا ءارزولا سيئر عم اياضقلا

 ىلإ نوسنوج هجوت .طسوألا قرشلا ةيضق ةجلاعمل اقرطتي نأ لبق ةيوونلا ةحلسألا

 نأ ديب .ةكرتشم مالس ةغل ىلإ لصوتللو ةسمخلا هئدابمل همعد ًابلاط نغيسوك

 ةلماعمبو .يليئارسإلا عسوتلا عيجشتب ةدحتملا تايالولا مهتا ذإ .ًادينع ناك نغيسوك

 نولتاقيس برعلا نأب» أبنتو «رجفتم بعش برعلا نأب» هرذحو .ةنايخو ردغب رصان
 باحسنا ءاقلو .طورش نود مهيضارأ ةداعتسال «مهيديأب ىتح لب .ديصلا قدانبب

 مكح ىلع ىصقأ دحك نوقفاوي تايفوسلا نإف .ةلتحملا قطانملا عيمج نم ليئارسإ
 .ةيلودلا لدعلا ةمكحم نع ردصي قئاضملا قالغإ نأشب يئاضق

 طوقس كلذ التو- نغيسوك لحم فينجيرب لحي نأ لبق تاونس رشع تضم

 ماعلا فيص لولحب ًاعاستا رثكأ تحبصأ ءارزولا سيئر تاطلس نكلو -ينروغدوب
city. NAVةئراط ةسلج دقع بلط .نمآلا سلجم يف هفادهأ قيقحت يف هلشف  

 قيقحتو .ناودعلا راثآ ةلازإ» ىلإ لصوتلا لجأ نم ةدحتملا ممألل ةيمومعلا ةيعمجلل

 فيطلتب تناتوي ماقو «ةندهلا طوطخ ءارو ام ىلإ ةيليئارسإلا تاوقلا باحسنا

 نوبقارملا ىأر امك ةمزألا ءانثأ يف ةمكحلل هراقتفا نع ًاريفكت ةيتايفوسلا ةبرضلا

 سلجم ناك امدنع مالسلا لجأ نم فقوملا ةدحو مادختساب دهشتسا ذإ .نويبرغلا

 .ءودهب ةيمومعلا ةيعمجلا تدقعناف .ًالولشم نمألا

 تناك برحلا نأ برعلا ءاعدا ديكأت يف تلشف اهنكلو عيباسأ ةسمخ ةسلجلا تماد

 ةدحتملا ممألا ةطاسو ضرعي ينيتال يكيرمأ رارق نع ترفسأ لب .ًايليئارسإ ًاناودع

 .«مالسو نمأب شيعلا ةقطنملا لود لك قحب» فارتعالاو ةلتحملا يضارألا لك ةدوعو



 046 تامدصلا دعب ام

 ضفر .طورشم ريغو يروف باحسناب ةبلاطملل زايحنالا مدع لود لبق نم كرحتو

 ةيبرعلا رئاودلاب) هومسأ ام نم مهطخس ةجيتن تايفوسلا حرطف .نيتردابملا برعلا

 قلعو .كلذك لشف هنكلو .ةينيتاللا اكيرمأ عورشمل ًادج لئامم رارق عورشم (ةفرطتملا
 ذإ .اهباكترا نوعيطتسي ةطلغ لك سورلا بكترا دقل» :ًالئاق (Caradon) نودارك دروللا

 مهل اورهظأ مث نمو .ةيودملا ةميزهلا لمحت ىلع مهودعاسو ةكرعملا ىلإ برعلاب اوعفد
 ضرألا حسمي نأ ىلع مسقأ يذلا وكني ريديف ريفسلاو .مهنع يلختلل دادعتسا ىلع مهنأ

 (VV) ..هبصنم نم لزعو JAAN ةيلوؤسم لمح دق .ةدحتملا تايالولاب

 ةمجه دعب ريهطت ةيلمعب موقن نآلا اننإ» :لوقي نوسليو دلوراه ىلإ نوسنوج بتك

 قرشلا ةيضق ةداعإ وه ًالامتحا روظنم رثكأ نإ .ةيمومعلا ةيعمجلا يف نغيسوك

 جئاتنلا ىلع ضوافتلا نكمي ثيحو .يعيبطلا اهناكم ثيح نمألا سلجم ىلإ طسوألا

 ىلإ ىعسي يذلا .كسار نيب ةئداه تاثداحم تأدب .لعفلابو .«سيلاوكلا ءارو نم

 :هوعفدي نأ برعلل يغبني يذلا نمثلا «ناصح» ىلإ ضرألا نع ءالجلا «ةبنرأ» جيوزت
 لح يأ ىلإ لصوتلا ىلإ قوتي يذلا (Dobrynin) نينيربود يتايفوسلا ريفسلا نيبو

 وكيمورغ لصوت ًاريخأو (برحلا ةلاح ءاهنإ) حلطصم مادختسا ىفالتي يقيفوت

 مدع عم ًايشمتم ًايروف ًاباحسنا طرتشي قافتا ىلإ (زومت) ويلوي علطم يف غريب دلوغو

 ةلقتسملا هتلود هل نوكي نأب قيرف لك قح ةنايصو .ةوقلاب يضارألا لالتحا زاوج

 لح لجأ نم ةدحتملا ممألا ةطاسو ىلإ أجليو .مالسو نمأب اهيف شيعلاو هب ةصاخلا

 (YA) .قئاضملا يف رورملا ةيرحو .نيئجاللا ةلكشم

 ةحضاو ةراشإ دورو مدع ىلع رصان ضرتعا ذإ .ًادحأ ضري مل GLOW نأ ودبي

 نإو .تاضوافم ءارجإب حارتقالا ىلعو .وينوي نم عيارلا دودح ىلإ باحسنالا ىلإ

 تلعف نإو .كلذ لوبق عيطتسأ Yo :تايفوسلل لاقو .ليئارسإ عم ةرشابم ريغ تناك

 ناك نيذلا نويليئارسإلا امأ «يتانب ىتح دحأ ةهجاوم عيطتسأ نلو .يتيب ىلإ دوعأ نل

 - ضرألا) ةلأسمب قلعتي اميف Lola حضاو ريغ مهل ةبسنلاب ةينيتاللا اكيرمأ عورشم
 ىلإ ًايسامولبد ًاعوجر لب .بسحف Lobe ًاعجارت سيل» هنأب هوفصو .(مالسلا - لباقم



 مل» :ًالئاق نابيإ جتحاو .«ةمرصنملا Lae 14 لا لاوط ةمئاق تناك يتلا ةريطخلا ةلاحلا

 داحتالا أدب .فيصلا ةياهن لولحبو .«ةيجراخلا ةرشقلا ىوس نوسنوج ئدابم نم قبي
 (YS) .قافتالا نع امهيسفنب نايأني ةدحتملا تايالولاو .يتايفوسلا

 نيرشت) ربوتكأ ٠١ يف هتورذ غلبو .ءانثألا هذه يف دعاصتي ءانيس يف فنعلا ناك

 ترأثو . اهمقاط عبر لتقو يرصم خوراصب «تاليإ٠ ةيليئارسإلا ةرمدملا قارغإب (لوألا

 رجفتو .اهيف رانلا تلعشأو سيوسلا يف ةسيئرلا طفنلا يفاصم فصقب ليئارسإ

 .ةبيرقلا يه برحلا نأ ادبو .ندرألا رهن لوط ىلع ةفلتخم طاقن يف عطقتم لاتق
 ةيسامولبدلا هبن يميلقإلا عارصلا ديدجتب ديدهتلا نكلو .ضوافتلاب ةيوستلا تسيلو
 .ةيناث طسوألا قرشلا ةلأسم هلوانتو نمألا سلجم داقعنا ىدل اهكرحو

 يف ليئارسإ ةبغر ةحارصب نلعت ةغيص يف نمكي حاجنلا نأ غريب دلوغ كردأ

 باحسناب برعلا بلطمو .ةلتحملا يضارألا عيمج نم لقأ وه ام ءاقل لماش مالس

 رخآ ناك يذلا ىعسملا اذه بلطت :رثكألا ىلع برحلا ةلاح ءاهتنا نالعإ ءاقل لماك

 عيباسأ .مانتيف لوح نوسنوج عم هفالخ ببسب ليقتسي نأ لبق غريب دلوغل ىعسم

 وتسور تلوو حرتقا .مهفقوم رييغت ىلع نييليئارسإلا - رابجإلف .فثكملا ثحبلا نم

 نم هنوكلمي امب كسمتلا نع دعتبي مهريكفت لعجل يفكي امب مهيلع طغضن» :ًالئاق

 ةوقلاب ءارولا ىلإ مهعفدن نأ بجي» :ًاقلعم نوسريف كام رذحو .«يميلقإ عسوت

 نكلو «يدجي نل تادعاسملا عطق نإ ٠۹١١: ماعلا يف ثدح امل ًاراركت ةيركسعلا

 اهعبتا يتلا طغضلا تاكيتكت كلذب أفلاخم نييليئارسإلا عارذ يل ضفر نوسنوج

 ىلع ليئارسإ ىلإ ةحلسألا نحش ريخأت دارأ لب .سيوسلا ةمزأ ءانثأ يف رواهنزيإ
 اميفو «ًاميرك .ًاروبص .ًاميكح .ًانرم» نوكي نأ ىلع لوكشإ ثحب نيح يف .رشكألا

 لعج يه ةيسيئرلا انتياغ نوكت نأ بجي» :هلوقب سيئرلا يلدنب حصن .ندرألاب قلعتي
 نم ءانتسكلا هل جرخت نأ كيلع Gb ةيلاحلا هتعانف نع فطلب ىلختي نيسح كلملا

 ىلع ريثأتلا عيطتست ال اكيرمأف .«نيسحلا اهلبقتي نغيسوك اهلبقي ةغيص ةيأو .رانلا



 OAY تامدصلا دعب ام

 كسمي رصانلا دبع ناك دقف .رصم ةماعز ىلإ علطتت يتلا ىرخألا ةييرعلا دوفولا

 (+T) .برحلا حاتفمب لبق نم كسمأ امك ًامامت .مالسلا حاتفمب

 رارق اذه» :الئاق غريب دلوغ ىلإ .كرويوين ىلإ هلوصو ىدل ضاير دومحم جتحا

 وينوي ناودع راثآ ةلازإ نم ىندألا دحلا انيطعي ال هنإ .يكيرمأ رارقب هومم يليئارسإ

 يف امب ةيرصملا رعاشملا اهيف تيعور ةديدع تالزانتب غريب دلوغ هيلع درف .(ناريزح)

 ةدحتملا ممألا نم لثمم) ىلإو (برحلاب ريغلا يضارأ مض زاوج مدع) ىلإ ةراشإلا كلذ

 دعوو .تاثداحملا رسيي طيسو نم ًالدب (قافتا ىلإ لصوتلاو تالاصتالا ءارجإب موقي

 ديدحت نود .ةقطنملا لود لكل نمألاو ةيميلقإلا ةمالسلابو .مالسلاب طسوألا قرشلا

 وهو .يكيرمأ ريغ لحلل عار ىلع روثعلا مت هنإ ىتح .اهب فارتعا وأ ليئارسإ عم مالس

 ضارأ نم) ليئارسإ باحسنا ىدم :يه .ةدحاو ةيسيئر ةبقع تيقب أريخأو .ايناطيرب

 .(تلتحا يتلا ضرألا نم) مأ (ريخألا عارصلا يف تلتحا

 الو للك نود نوداراكو غريب دلوغ اهلذب دوهج لضفب نييرصملا عانقإ مت .ًاريخأو

 نيذللا يبرعلاو يسنرفلا نيصنلا بسح) يضارألا ًالعف ينعت (ضارأ) نأب للم

 VEY رارقلا عامجإلاب نمألا سلجم ىنبت ربمفون ۲۲ يف اذكهو . ًاضماغ يزيلكنإلا

 )5١(. طسوألا قرشلا يف مئادلاو لداعلا ملسلا ئدابمب قلعتملا

 يفف .ًاسابتلا رثكأ ناكف رصان در امأ .ندرألاك .جاعزناب ولو رارقلا ليئارسإ تلبق

 ًاركذم ثالثلا هتآال ةيرصملا ةينطولا ةيعمجلا مامأ ررك .ةدحتملا ممألا رارق sul نيح

 .«ةوقلاب الإ درتسي Y ةوقلاب ذخأ ام نأب» اهءاضعأ

 .«يملسلا لحلا نع ile هلوقأ امب مامتهالا ىلإ مكل ةجاح ال»:هتالارنجل لاقو

 قافتا ىلإ لصوتلا ىلع حتفنم هنأ اهدافم نييكيرمألا ىلإ ةراشإب ثعب .كلذ عمو

 قارعلا امأ .جئاتن نم كلذ ىلع بترتي ام لكب ليئارسإ عم برحلا ةلاح ءاهنإب

 ىلإ قيرطو .بعشلل عادخ هنوكل هاتنادأو ًاعطاق Laa) YEY رارقلا اتضفر دقف ايروسو

 امأ .رارقلا صن يف مهل ركذ يأ دورو مدعل نيبضاغ كلذك نوينيطسلفلا هضفرو .لشفلا



 يف تحرص دقف .ةنس نيرشع دعب VEY رارقلا تلبق يتلا ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم

 ىلإ نمألاو مالسلا رارمتساب ضرعيس ةينيطسلفلا ةيضقلا لح مدع نإ» VA ماعلا

 (TY) .«هلك ملاعلا يف لب .بسحف طسوألا قرشلا يف سيل .رطخلا

 .هداقتعا بسح YEY رارقلا اهدجوأ يتلا ةصرفلا رامثتسال ًاقاوت نوسنوج ناك

 (-Gunnar Jar غنراي رانوغ يديوسلا يسامولبدلا ةدحتملا ممألا لثمم عم نواعتيو

 تنش دقف .هترمغ ثادحألا نأ ديب .مالسلا وحن طسوألا قرشلا كيرحتل (8

 دعبو YEY رارقلا رودص نم نيرهش دعب (Tet) مساب فورعملا اهموجه ماتتيف

 ةيناث ةيسائر ةرودل هسفن حيشرت يف هتبغر مدع نع نوسنوج نلعأ نيرخآ نيرهش

 مهنأ ةجردل هنم نييكيرمألا بابشلا ليج ءايتساو ةيجراخلا هتسايس رايهنا ببسب

 مالحألا نمو ةبيطلا اياونلا نم ًاجيزم !By نوسنوج ةرادإ تكرتف .هنومتشي اوذخأ
 ساسألا رجح عضو يف مهسأ هنأ دحأ ركني ال كلذ عمو .ًايواسأم ًالشف تلشف يتلا

 ةعبس لالخ نم ةدحتملا تايالولا تعبات .لبقتسملا يف ةيليئارسإ - ةيبرع تاقافتال

 هنمضتي يذلا «مالسلا -لباقم- ضرألا» أدبمو VEY رارقلا دييأت نيلاوتم ءاسؤر

 . أدبأ كلذ نأشب ًاددحم ادعو طعت مل نإو .اذه رارقلا

 !؟أقح طسوألا قرشلا ةتسلا مايألا برح تريغ له» :لاؤسلا باوج لظ دقل

Lugeةنس نيثالثلاو سمخلا روظنم نم ىتح ضومفلا هفنتكي ». 

 يف كلذك شيجت نأ نكمي .طقف عارصلا هاجتا يف تعمجت يتلا ةقطنملا ثادحأف

 ةليحتسم ودبت تناك يتلا ةيسامولبدلا تآجافملاو VAT ماعلا دعب .مالسلا هاجتا

 ةعاجشلاب نوعتمتي ءامعزو ءاطسو دوهج لضفب .ةيلاتلا تاونسلا يف ةعئاش تحبصأ

 كلذ عمو .ةئجافملا ةمدقتملا تاوطخلا كلت ثودح ريسيت يف اومهسأ نيذلا رظنلا دعبو

 ًارطخ حبصأو .طسوألا قرشلا ءاحنأ عيمج يف نييالملا ةايح ىلع ءابو فنعلا رمتسا

 .قاطنلا ةعساو برح بوشنب .طقف ةقطنملا سيلو .هلك ملاعلا ددهي

 قئارح بوشن ىلإ بابلا (ناريزح) وينوي برح وأ ةتسلا مايألا برح تحتف دقل

 دكؤت ةيساسأ قئاقح كانهف .اهتلمح يتلا مالسلا صرف عم بنج ىلإ bin ةتيمم



 OAS تامدصلا دعب ام

 نع ةزجاع لازت ام اهنإف ةيركسع تالالتحا نم ليئارسإ هتزجنأ ام لكبف :اهسفن

 ام مهنإف ةميزهلاب اونم دق برعلا نأ نم مغرلابو .هيلإ ىعست يذلا مالسلا ضرف

 يضارألا ةيعضو ىلع ضوافتلا نكميو .ةبعرم ةيركسع ةلمح نش ىلع نيرداق اولاز

 .دوجولا يف ليئارسإ قح :لثم - لح الب تلظ ةيرهوجلا اياضقلا نكلو .ةلتحملا

 اهتقيقح يف برحلا تناك اذإو .ةلودلا ةماقإو ةدوعلا يف نيينيطسلفلا بلاطمو

 ةيساسألا ةعيبطلا تفشك كلذك اهنإف ًايفارغج ةقطنملا ملاعم تريغ ةفصاع

 يذلا طسوألا قرشلا ناك كلذل :يليئارسإلا يبرعلا عارصلل - ةيرهوجلا لوصألا -

 ةقطنم .ةكيشو رطاخم تاذ اهنكلو ًايئدبم ةدعاو ةقطنم ًادكؤم VAT ماعلا يف دلو

 .ةديدج ةئيبو ةميدق ةئيب نم جيزم

 ةضبق يف ىرخأ ةّرم .باتكلا اذه فيلأت ءانثأ يف .طسوألا قرشلا حبصأ دقل

 .مقتنت ليئارسإ تذخأو .حالسلا ىلإ نوينيطسلفلا أجل دقل .ناجيهلاو بارطضالا
 تابرضلاو باهرإلا نم ةفولأم طامنأ حطسلا ىلع افطو .مالسلا ةيلمع تفقوت امك

 - ةيبرعلا ةحاسلا يف ءامدلا قاهزإ رصحني ملو» ماقتنالاو وزغلاو .ةداضملا

 ةيباهرإ تامجه ةئيه ىلع رجفت ثيح ةدحتملا تايالولا ىلإ اهادعت لب .ةيليئارسإلا
Lossنييمالسإلا نيفرطتملا دض ةيماقتنا لامعأب ةدحتملا تايالولا تعرشو . 

 مسحب .رصانلا دبع روص نولمحي نوريثك مهنمو .برعلا نورهاظتملا بلاطي مويلاو

 ةبرضلا رطاخم نونزاويو نورظتني نويليئارسإلاو .ليئارسإو برغلا عم رومألا

 .نييركسعلاو نييسايسلا ءامعزلا رظن يف ًادبأ هتنت مل يتلا برحلاف .ةيئانثتسالا

 .ةيناث راجفنالل ةلباق .نيخرؤملاو





we 

 رداحمو عجارم

 :فيشرألا

 .ليئارسإ .سدقلا .ةيربعلا ةعماجلا .نابيإ ابأ قاروأ ١.

 .ليئارسإ .سدقلا .ةريخذلا ةلت فيشرأ ."

 .ليئارسإ ركوب يدس .نويروغ نب تافيشرأ ."

 .ليئارسإ .لاغيإ تامار .عافدلاو برحلا ثاحبأل ليلجلا دهعم ٤.

 .ةصاخ تاعومجم .جروج ةعماج .ةيهفش تايركذ .ج رترأ يلدنيف . 0

 6: 5 طق

 C.D نطنشاو .سرفنوكلا ةبتكم .غريب دلوغ .ج رثرآ قاروأ .1

 .ليئارسإ .مياتاغيغ .ةيليئارسإلا عافدلا olga تافيشرأ .۷

 .ليئارسإ .ايلستره (تارباخملا ثارت زكرم) ةيليئارسإلا تارباخملا ةبتكم .۸

(ISA) ليئارسإ ةلود تافيشرأ .٩ 

 .تسوب ميلازورج تافيشرأ . ٠

 .ليئارسإ .سدقلا .لوكشإ يفيل قاروأ ١

VYةيسائرلا نوسنوج سنيب ندنيل ةبتكم  (LBJ)تايالولا .ساسكت .نتسوأ  

 .ةيكيرمألا ةدحتملا

 .ليئارسإ .لريب ثيب (MPA) ياباملا بزح تافيشرأ 17



 برحلا نم مايأ ةتس 04۲

 .ليئارسإ .بيبأ تامار .بيبأ لت ةعماج .ناياد يشوم زكرم ةبتكم ٤.

 .اواتوأ (NAC) ةيموقلا ادنك تافيشرأ . 0

 .ةدحتملا ةكلمملا .ندنل (PRO) ماعلا لجسلا بتكم .7

 .ليئارسإ .بيبأ تامار .بيبأ لت ةعماج «هوليش زكرم فيشرأ . ۷

VAةيتايفوسلا ةيجراخلا ةرازو تافيشرأ  (SFM)وكسوم . 

 Y.N- .كرويوين (UN) ةدحتملا ممألا تافيشرأ .۹

 .D.C .نطنشاو (USNA) يموقلا ةدحتملا تايالولا فيشرأ ٠.

YYنكنبات داي فيشرأ  (YAD)ليئارسإ .لاغيإ تامار . 

 :تاطوطخملاو قئاثولا نم تاعومجم

 .ةيناطيربلا ةعاذإلا ةئيه يف ةيملاعلا ةبقارملا مسق ١.

 .ةيجراخلا ليئارسإ ةسايس قئاثو ."

 (FRUS) ةدحتملا تايالولل ةيجراخلا تاقالعلا ."

 . ٠۹۷۱ ؛ليئارسإ تاعماج ةعبطم :سدقلا -Y (YAV) طسوألا قرشلا لجس ٤.

 - ۱۹٦1۳ رمفوت .نوسنوج .ب ندنيل سيئرلا ةرادإ age ىف ةيجراخلا ةرازو 6

 .ىرادإلا خيراتلا 1:۹34 رياني



Pa 
 روق

 1۹۷ ماعلا يف هيصنم ةلباقملا خیرات مسالا

 :رصم

 يواطنط نيمأ.١

 ةدامح ديعس ينيبرشلا .؟

Yةزمح معنملا دبع . 

 .ةفرع تزع ٤.

olga .0يزاجح . 

 .ةقراوسلا دومحم .1

 .زارد ماصع .۷

 .عيبر دمحأ ديعس 4

 :ندرألا

 .ةدوع وبأ ناندع ١.

Yتاليجع قيفش . 

 .عازه يلع اطع ."

Gab .ضوع ٤. 

 .سراف gui دومحم .0

 .ةعبارلا ةقرفلا .ةيرس دئاق

 .رشع عبارلا عردملا ءاوللا تايلمع طباض

 ..ةعباسلا ةقرفلا .ةبيتك دئاق

 .نوثالثلاو ةعباسلا نييئادفلا ةبيتك .طباض

 .ةسداسلا ةقرفلا .قئاس

 .خرؤم

 تاوقلاب قحتلا يرصم بيبط

 .ندرألا يف ةيدوعسلا

 .ناريطلل داضم ayer دئاق

 ةيركسع تارباخم

 تارباخم .عردملا قليفلا

 سدقلا .ءاول دئاق

 سدقلا .ةبيتك دئاق

 نسدقلا ةر دكاق

 ٤ ویلو ٠٠١١

  ۵ويلوي ٠٠١١

 ٤ ویلو ٠٠١١

  Tويلوي ٠٠١١

  0ويلوي ٠٠١١

  ۷ويلوي ٠٠١١

  ۷ويلوي ٠٠١١

  ۵ويلوي ٠٠١١

 ٤ ويلوي ٠٠١١

 ۱۹۹۹ ربمفون 7

 ١999 ربمفون ۷

 ۱۹۹۹ ربمفون ۸

 ۱۹۹۹ ربمفون ١

 ۱۹۹۹ ربمفون ۷



 ةلباقملا خيرات ۱۹٦۷ ماعلا يف هبصنم مسالا

 ۱۹۹۹ ربمفون ۷ ةدحتملا ممألا ىلإ ريفس .ارفلا دمحم .1

 ١444 ربمفون ١" (ةلقوجم) أوج ةلومحم ةبيتك دئاق .زيافلا حالف دمحم .

  jul Aتارام كاك ككات .رباج دهف ١ ربمفون ۱۹۹۹

  galls sage 4فاق  anesقار  VAربمفون ۱۹۹۹

 ٠.  Gageربمفون 1" .سدقلا رمم .ةاشم ءاول .لينولوك .يدلاخ ريشب ۱۹۹۹

 ربمفون 71 ةدايقلا يف ندرألا لثمم .لارنج او ا ۱۹۹۹

 .ةرهاقلا .ةدحوملا ةيبرعلا

1444 jap VV يصخشلا نيسح كلملا قئاس .قوزرم ناميلس. AVY 

 سدقلا لف 518 او لعام اغلا ١ ربمفون 1999

 :ايروس

 ١. رماع دمحم  clsةاشم ٠ رياني ۲۰۰۱

 ياست قليف یوحنا نادم ناور ١ رياني ۲۰۰۱
  -tريمفوت ۷ ةدحتملا ممألا ىلإ ريفس .ةمعط جروج ۱۹۹۹

 :نيطسلقف

Yeo) ويلوي 0 .ةينيطسلمفلا تاوقلا عوطتم هدوج قداص .١ 

 ةيقارعلا تاوقلاب قحتلا



 مسالا

 :ليئارسإ
.) 

A 

 يتسينيفنب يفار .

 نيمأ رينم

Li.نابيإ . 

 .ناتيإ ليئافر .

 .لوكشإ مايرم .

 .يلوكشإ بوقعي .

 .شيفاف وهاياشي .

 .تيزاغ ىاخدرم .

 .دوه ينوم .

áيفوه قاحسإ . 

 زاهاك نوعميش .

 ةلباقملا خيرات ۱۹٩۷ ماعلا ىف هبصنم

 5٠٠١ ربمفون "1 .ةيجراخلا ريزو

 ٠۹۹۹ سرام ۲ .نيثالثلاو سماخلا لقوجملا ءاوللا دئاق

 ٠۹۹۹ سطسغأ ٠١ .لوكشإل سماخلا ريتركسلا .لوكشإ ةجوز

 ٠۱۹۹۹٩ ربمسید ١١ .ةيلامشلا تانطوتسملا ميعز .يداليج رافك يف ميقم

 ١999 ربمسید ۷ .ةيبونجلا ةدايقلا سيئر

 ١999 ریاربف £ .ةيلئازسألا ةيجراخلا ةرازو

 ۱۹۹۹ سرام 4 .يليئارسإلا عافدلا شيج تارباخم

 .ثوحبلا عرف سيئر

 لوهجم .يليئارسإلا وجلا حالس دئاق

 ١499 ويلوي ١5 يليثارسإلا عافدلا شيج تايلمعلا سيئر بئان

 ۲۰۰۰ ربوتكأ ۸ سماخلا ءاوللا .ةبيتك دئاكق بئان

 عافدلا شيج .يلظملا نوسمخلاو

 .يليثارسإلا

 VAAR سطسغأ 71 يلیئارسإلا عافدلا شيج تارباخم / داسوم

 ٠۹۹۹ ربمقون ؛ .ةيليئارسإلا ةيجراخلا ةرازو vale ريدم
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 مسالا

y0فيل ماهارفأ . 

 .موريم ومولش .5

 .ليئاب ریتم .۷

 .ديليب داليإ . ۸

-VAلت ليئارسإ . 

 .جيتفاهراو خاروز ."*

 .نمزياو رزيع ١".

Yyيفيئز مافاهير . . 

 ةلباقملا خيرات NAW ماعلا ىف هبصنم

 .يليئارسإلا عافدلا شيج

 ١9989 ربمسید ۷ .يليئارسإلا عافدلا شيج تارباخم

 .ةيبونجلا ةدايقلا

 ۲۰۰۰ ربمسید T Ugdah ادغوأ لت .دئاق بئان

 ۲۰۰۱ ریانن ۸ ادغوأ (ةقرف) دئاق

 ۱۹۹۹ سطسغأ YY ادغوأ (ةقرف) دئاق

 لوهجم .(يموقلا ينيدلا بزحلا) ةينيدلا نوؤشلا ريزو

 1994 رياني ۱۳ .يليئارسإلا عافدلا شيج .تايلمع سيئر

 ٠٠١١ ربمتبس ٩ .يلیئارسإلا عافدلا شيج .تايلمع سيئر بئان

 :قباسلا يتايفوسلا داحتالا

 ۲۰۰۱ رياني ١" .ىلعألا تايفوسلا سلجم وضع زننورب نوراك ١.

 ۱۹۹۹ ويام VE رصم .يتايفوس يركسع راشتسم .ثيراغ.أ تومحف لارنجلا .

 ٠٠٠١ ربمسيد © تامدخلا عم KGB طابترالا بتكم .ريدم .وكنيشتبيرك ميداق قيرفلا .؟

 ٤. ربمسيد ۲ .ىلعألا تايفوسلا سلجم وضع .ثيشور روغيب يالوكين *

 .ةيرصملاو ةيروسلا ةينمألا



 ةلباقملا خيرات ٠۹٠٦۷ ماعلا يف هبصنم مسالا

 اسنرف

 ٠٠٠١ ربمسيد ۱۷ طسوألا قرشلا يف دنومال ةفيحص لسارم ويلور كيرإ ١.

 :ةدحتملا تايالولا

 ۱۹۹۹ رياربف VY .عافدلا ريزو ارامنكام تربور ١.

 ۱۹۹٩۹ ويام ٤ ضيبألا تيبلا راشتسم نوسريفكام يراه ."

 ٠٠٠١ ربمسيد ٠١ قحلم .يكيرمألا وجلا حالس .لينولوك .انريب (دب) ينوتنأ ."

 .ليئارسإ ىلإ ةدحتملا تايالولل يركسع

 ۱۹۹۹ ریاربف YY . ةيلودلا ئراوطلا تاوق .دئاق .ياهكير ثيج رادنإ ٤.

 ۱۹۹٩۹ سطسغأ ۵ ةيجراخلا ريزو بئان وتسور .ف نيجوي .۵

 ۱۹۹۹ ويلوي ۷ يموقلا نمألا نوؤش راشتسم .وتسور نامتيو تلوو .1

 ٠۱۹۹۹ سطسغأ ١ .ىندألا قرشلا نوؤشل ةيجراخلا ريزو بئان .وكسيس فيزوج .



0۹۸ 

 :ةيريع فحص

 .تونورحأ توعيديب ٤. :رافاد ." .فيراعم .۲ ستراآاه.١

 :(ةيبرعلاب) تالاقمو بتك
zA 

e 

 . ٠۹۹۲ .ریغصلا ىلويدم ةبتكم .ةرهاقلا «انأو ريشملا» :ىتنلرب ديمحلادبع

 ثدحلا .نييئادفلا دض نيسحلا تاءارجإ اوكراب برع ءامعزو رصانلا دبع

  Tمقر  YA) YIO.رياني ٠١١١(.

 ةيضقعلل يونسلا باتكلا <ja داؤفو .سرطب ناوطنأ .ديلو .دشرم وبأ

 ot ةينيطسلفلا ةيضقلل يونسلا باتكلا ةلسلس .19717 ماعلل ةينيطسلفلا

 . ٠۹٦۹ .ةينيطسلفلا تاساردلا ةسسؤم تاروشنم .توريب

 ةيبرع ةسارد لوأ :ناريزح نم سماخلا ةكرعم .يربص .لاضن وبأ

 /١58. .ثيدحلا ىرصملا بتكملا ؛ةرهاقلا .ةميزهلل ةلماش ةيركسع

 ةلجملا .ليئارسإ عم يكيرمأ ولكنألا ؤطاوتلا .نيدلا حالص .مرشألا

 VA (YAW) مقر .1ةيركسعلا

 AVY .ثيدحلا ىرصملا بتكملا .ةرهاقلا .تاركذم .فيطللا دبع .ىدادغبلا

 .نيطسلف ىف ةيبعشلا ةروثلا ىلإ ةمواقملا نم .ىفدص دمحأ .ىناجدلا

 AATA .ةيرصملا - ولكنألا ةبتكم .ةرهاقلا

 ةروشنملا .سيراب .ىصمحلا تاركذم .ىنفلا دبع دمحم .ىصمحلا

 VAX .ةيقرشلا

 VAVE .ةدوعلا راد .توريب ¥1 برح ule wali .نيدلا حالص .يديدحلا

 ٠۹۹۰. .ةفاقثلل راوسألا .اكع VAY ماع برح .دامع .ىملعلا

 YEAR فسويلا زور .رصانلا ديع تيب ىف ةسكنلا abi .دومحم .رايجلا

 ۱۹۷٩(. .رياني 19)
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 YEAY (AVI ple 0) فسويلا زور .رماع ريشملا التف نالجر

 . ١990 «مارهألا زكرم .ةرهاقلا .ةنس نيثالث دعب YAW وينوي برح .يفطل .يلوخلا

 YAW .ةدوعلا راد (rely pee .ةيخنلا ةدمع .نيدلا حالص .دجنملا

 ةيجيتارتسا ةيليلحت ةسارد .ليئارسإو برعلا نيب ىوقلا نزاوت .نيمآ .يروفنلا .

 VATA ءرشنلاو ةعابطلل لادتعالا راد pias ATY ناريزح ناودعل

 VAVY - VAL ةيرصملا ةيركسعلا ةداق تاركذم .(ريرحت) دمحم .غابصلا

 .عبطلا تحت .لايخلا راد .ةرهاقلا .ةسكنلا باقعأ يف

 قشمد .يروسلا يبرعلا شيجلا خيرات يف ةدلاخ كراعم .يناه .ةعمشلا

 VAAA .ةيروسلا ةعايطلا

 كولملا عم ةميزهلا قيرط ىلع .يريقشلا دمحأ تاركذم .دمحأ .يريقشلا

 راد .توريب .ءاسؤرلاو كولملا عم ةميزهلا ىلإ ةمقلا نم Y دلجملا .ءاسؤرلاو

 تيب نم :ءاسؤرلاو كولملا عم ىربكلا ةميزهلا :۲ ١ دلجملا . ۱۹۷١ ةدوعلا

 AAV Y .ةدوعلا راد .توريب .تايلمعلا ةفرغ ىلإ رصانلا دبع

 ةعابطلل ليلجلا راد :اكع .ةميزهلا دعب يتاذلا دقنلا .لالج قداص .مظعلا

 VATA .رشنلاو

 .1951/ .رشنلاو تاعوبطملا ةرئاد .نامع A ATY .ةيندرألا ةقيثولا

  Sageهللا دبعو دمحم ! aba.فسويلا زور .ةرهاقلا ؟لوؤسملا نم - ةبكنلا 1980.

 ريمتيس ۲ .ثداوحلا .ةلباقم .سمش .ناردب ۱۹۷۷.

SW Sait ندم ور Wald فف نوک pig babaa Gh 

 .خيرات نودب .رشنلاو ةفاحصلل ديدجلا رانملا :ةرهاقلا
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 يحو نمو .ةيبرعلا ةدحولاو نبطسلف ةيضق ليبس يف ؛ةزورد تزع دمحم

 .تالباقمو .ثوحبو .تالياقمو .لئاسر :اهتجلاعم لجأ نم ةبكنلا

 AVY ةيرصعلا ةبتكملا .توريب :۱۹۷۲ - ۸ توريب .تابيقعتو

 .خيرات نودب ءسدقلا راد .ةرهاقلا ؟دعب اذامو .يركش .حابد

 ديعل ءاضرإ W برح ىف انكراش :ثدحلل ةثيدح قيرفلا .دلاخ .هديخف

 5١١١(. رياني (YA 710 ثدحلا .ندرألا نيوختل ًاعنمو رصانلا

 ليقتسملا راد .ةرهاقلا .تاونس ثالثلا برح .دمحم لارتجلا 559-9

VAAS ba pel 

 ءارهزلا .ةرهاقلا .رصاتلا دبع دهع يف ةيفخلا ةموكحلا ,لامج .دمح .

 AAA .ىيرعلا ملاعلل

 .توريب °۹۷ ىلإ 56١م نم رصم يف يمبطلا عارصلا .دومحم .نيسح

 AYY .ةعيلطلا راد

 VAN ,مارهألا زكرم .ةرهاقلا .راجفنالا . ۱۹۹۷ .نينسح دمحم .لكيه

ale!1977 .ريغصلا يلوبدم .ةرهاقلا .رصم مكح فيك .رصانلا دبع هللا دبع . 

 AAW .لابخلا راد .ةرهاقلا .تاداسلا نع ةحارصب .ركذتي يربص يلع

 .1946 .ةباتكلا ةسسؤم .ةرهاقلا .رماعو رصان

 نيقيلا راد .نامع .لوألا مسقلا :نالوجلا تاملم نم .ىفطصم .ليلخ

 n ۰ pall g ةعايطلل

 .خيرات نودب .رشنلاو ةعابطلل نيقيلا راد .ناّمع .نالوجلا طوقس

 ةعابطلل نيقيلا راد .نامع .ناريزح برح .ةيندرألا ةهبجلا .فسوي .شاوخ

 . °۹4 .رشنل او
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 ناجل مامأ مهتا داهش صوصن (ery برح ةداق تافارتعا .ناميلس .رهظم

 ٠۹۹۰. .ةيرحلا باتك .ةرهاقلا .ةروثلا خيرات ليصأت

 ١ (!YAMA pullout) مقر ١9 ةيركسعلا ةلجمل < | :ناريزح برح .دومحم .دارم

 AVY .ىبرعلا نطولا

 ةهجو نم .ةيركسع ةسارد Jai YAW ناريزح برح .سسح .ىفطصم .

 ,توريب VAW ماعل ةيبرعلا ةينيطسلفلا قئاثولا .(ريرحت) جروج .يروخ

 AATA .ةينيطسلفلا تاساردلا ةسسؤم

 .ةرهاقلا a VATY وينوي برح ةصق .ةهلآلا ميطحت .ميظعلا ديع .ناضمر

 . ۱۹۸۸ ىلوبدم

 لوألا ءزجلا . VASA - ۱۹۷١ ضایر دومحم تاركذم .دومحم .ضاير

 ةساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا .توريب .طسوألا قرشلا يف مالسلا نع ثحبلا

 . ۱۹۸۷ رشنل او

 . AAY ءرشنلاو ةساردلل ةيبرعلا ةسيسؤملا ‹توریب ۲ .ضاير دومحم تاركذم

 . 1440 .سالط راد .قشمد .ىتايح ةآرم .ىفطصم .سالط

 AYO) ربمتبس )١ 5574 فسويلا زور :مکح ..رصانلا دبع ءسريب .نيدلا ءايض £6

 :ةيبرع فحص

 .(رصم) ةعاس رخآ ١.

 .(ةيروس) ثعبلا ."



 برحلا نم مايأ ةتس 1۲

 .(ندرألا) عافدلا .

 .(نانبل) ثداوحلا .5

 .(رصم) فسويلا زور 01

 .(رصم) ماعلا يأرلا .۷
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